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IN L E lD IN G.
D e woordenboeken van onze taalworden bi
jiedere uitgaafuitgebreider,
niet,doordatermeerN ederlandsche woorden in opgenomen ofdezeuitvoerigerverklaard worden,doch doordateraan m eervreem dewoorden een plaats
wordtgegeven.ln encyclopedieën zalmen een verklaring van Nederlandsche

woorden dikwijlstevergeefszoeken.
Deomstandigheid,datikdoormijnwerkvoordeuitvoeringvanongevalswetten,metpersonen van allerleibedrijven in aanrakingkwam,wasdeaanleidingtotdesamenstelling van ditboek.M ijn werk vergdemenigmaalmijn
aandachtvoorbijzonderheden van bedrijven,omdatditnoodigwasvooreen
'

Juiste beoordeeling van de WI
*J
@ZC waarop een bepaald letsel was ontstaan.
Aldusvermeerderde ik mi
jn praktischekennisen tevensleerdeik debetee-

kenis van Nederlandsche woorden,die mij ternauwernood bekend waren.
Bijdeverzameling,dieikhiervan aanlegde,voegdeikNederlandschewoorden
uithetdagelijksche leven,waarvan de beteekenis voor menig Nederlander
vaag is.
H oe vele zi
jn er niet,diemen slechtstenhalvekent:Hoe dikwijlsiseen
woord voorons slechtseen klank,terwi
jlhetvooreenandernauw verbonden

is aan zijn bestaan!Zoowelin de taalderbedrijven,als in destreektalen,
kwam ik woorden tegen,die inderti
jd gekozen hadden kunnen wordenvoor
nieuwe begrippen :heeftof haafvoorlift,heulvoor tunnel,heugelvoor
crém ailière,schorten voordebrayeeren,kaar voorreservoir,schievel

voorrutschbaan,onklaarvoordefect,taatsvoorpunaise,ijzeren m an
voorexcavator,keestvooressence,kuip voor cockpit,vlijm voorbistourie ofscalpel,schijftolvoorgyroscoop. Gafniet onlangs de ,,Vereeniging Onze Taal'', na een verzoek van ingenieurs, het volkomen
bevredigende woord luchttem pering voor air-conditioning of klim aat-

behandeling (!)(in vliegtuigen,fabrieken enz.)?
M ijn verzameling kreeg door bovenstaande overwegingen een scherpe
begrenzing. Het doel was: Nederlandsche woorden te verklaren,die niet

vooreen iederduidelijk zijn.
Nu ik dittijdperk van mijn maatschappelijk werken heb afgesloten,komt
hetmi
jnuttigvoor,hetverzameldein druktegeven.lkdenkdaarbijaan een
gedichtVan Jan Schouten
Een geleerde zweemt soms veel
Naar een zwaar beladen wagen,
Volvan 't geen ons nuttig is,
D
wa
niemand
om mag vragen:
W och
i
jlhi
j ar
nimme
r wordt
ontpakt,

M aar gestadig door blijft hossen,

INLEIDING

Zonder voor 't algemeen belang,
Ooit een enkel stuk te los*sen!

Eindelijk zakt de wagen 1I1

En wat wordt er van de lading?

Dikwijls is zij doorden va1
N utteloos en van niem ands gading!

lk legde mij er op toe,begrijpelijke verklaringen in goed,onopgesmukt
Nederlandsch tt geven.Bijwoorden uitdegeneeskundeheb ik mijbeperkt
totenkelevan praktisch belang,dieeen iedersom sgebruikt,zonderhetgoede

begrip ervan tehebben.Op dezewijzetrachtteik hetnadeel,datpopulaire
geneeskunde aankleeft,te ontgaan.

DebedrijfsfotograafFrank te Amsterdam heeftmetvolharding deonder-

werpen opgezocht,diehem geschiktleken voorafbeeldingen en heefterfoto's

vangemaakt,diedebeschrijvingverduideli
jken.Hoezakelijkdeonderwerpen
dikwijlswaren,toch wisthi
jzeaantrekkelijkvoortestellen.
Mi
jn dank aan allen,diemijhielpen,voorlichting en raad gaven!
Deskundigen hebben de juistheid van vele verklaringen nagegaan,maar
iettemin ben ikmijervan bewust,datertekortkomingen zijn aan tewijzen.
W iezevindtdeeleze mijmede en latezich nietkeerhouden door hetgeen
Karelvan M anderin deinleiding totzijn Schildersboek zegt:
Vee1 hebben mondts genoegh om yem ands werk te laken,
M aar niet veel handts genoegh,wat beters zelf te maken.
Het segghen is m aarwindtl''
,,

lntegendeel:alleopmerkingenzijnmijwelkom,daarik,zooalsVanM ander
zei,,,verwacht,voorden vrijwilligen arbeid,dien ik hieraan gewijdheb,van
niemand ondank te kri
jgen.''
D r. L.M .M ET Z.

Vorden.,,De Belten'',Voorjaar 1937.

Aak (scheepvaart). Eertijds een lang,

groot, houten rivierschip, hoog geboeid

(methoogeopstaandezi
jkanten).Dehuidplanken (boorden),lagen metde randen
over elkaar (overnaadsche aak);de boeg
wasrond en breed.De vlakke bodem liep
naar voren en naar achteren sterk op;

hetschip had dusveelzeegt(d.
w.z.vöör
en achterhoog,in 'tmidden laag)en geen
steven. Het roer had een sterk om laaggebogen helmstok.

M en gebruikte de aken op den Rijn bi
j
dendoorvoernaarDuitschland (Rijnaken).
Tegenwoordig gebruiktmen op den Rijn
alleen i
jzeren schepen, die wegens den
smakeloozen vorm ,,
Rijnkasten''genoemd
worden. Deze hebben een groote lengte,
moeten zeer zorgvuldig geladen worden,
andersbrekenzemiddendoor.DeBelgische

aken zi
jn korterdan deRijnaken.
Aak isook denaam voor een k'
lein rivier-

vaartuig (roeiaak)en in hetalgemeen de
naam vooreen kleine schuit met stompen
boeg en platten bodem, waarmede men
vrachten vervoert: vletaak, baggeraak,
zandaak, ankeraak, boeieraak, klipperaak.
De vletaak wordt geroeid, geboomd of
van zeilen voorzien en dient voor het
vervoer van riet, hout en grond. De

zandaak heeft gewoonlijk zeilen. Een
ankeraak'is niet grooter dan een gewone

roeibootenwordtbi
jwaterwerkengebruikt
om ankers uit te brengen.
Een Lemmer aak is een visschersvaartuig
van de Zuiderzee,evenalseen blazer,een
schokker en een botter.Deze aak is half
gedekt, grooter dan een roeiaak'
, heeft
16- 35 kub.meter inhoud,vertoont veel
overeenkomst met een blazer en wordt

als jacht gebruikt. Klipperaken (nAet
scherpen boeg)en boeieraken (metronden
boeg) worden aldus genoenad naar den

vorna van den boeg.

paling. Aal verkeert in m inder goeden

voedingstoestand,is vraatzuchtig,bi
jt in
aas (aalreep),wat paling niet doet.Aa1

is kleiner en dikker van ve1dan paling,
ook korter van lichaam, grover van kop,
geler van buik, bruiner van rug. Paling

isfijn van bek (fi
jnkoppen),rond en vet,
grootvan oog,witvan buik,zwartvan rug.

Depaling schietkuitin zee op duizenden

mi
jlen afstand, in water van 200- 300

meter diepte en meteen temperatuur van
20 graden,men meentin de Sargassozee,

dus na een huweli
jksreis naarde tropen.
Uit de eieren ontwikkelen zich de glas-

aaltjes,de palinglarven.Deze zijn geheel
doorschi
jnend,men ziethetkarmi
jnroode
hartachterdenkop kloppen.In den derden

zomer na de geboorte zijn ze op onze
kusten belanden in hetvoorjaarkomenze
bi
j millioenen de riviermonden binnen.
Zi
jhebben eenvoorkeurvoordeFransche
rivieren,maarmen zietzeook welin M aas

en Rijn,ofschoon nimmerin zulke grooie
hoeveelheden alsin Frankrijk.Daar ziet
men dagen lang een levende zwarte streep

van glasaaltjes langsden oever.Zij gaan

tegen den stroom de rivierop,hetkleinste

beekje trekthen aan en zoo verspreiden
zijzich overhetland.In Frankrijkworden
dieglasaaltjesvaakgegeten alsvoorgerecht.
Zezien eruitals8C.M .langewittewormen,
wanneerze op tafelkomen.Vroegerhield

men ze vooreen afzonderlijkevischsoort.
Pas sedert kortis men met den wonder-

li
jken levensgang van den aal bekend
geraakt en heeft men die glasaaltjes als
palingbroed herkend.Over groote hindernissen trekken ze naarboven,steedsdieper
het land in.In sluizen en in watervallen
naaakt naen tegenwoordig vischtrappen
voor zalm en aal,teneinde den doortocht

mogeli
jk te maken. Die vischtrappen
bestaan uitsmalle buizen metzijschotten
waarachter het water mindersnelstroomt

Aal.Aa1isjonge paling en verschilt in
kleur, in vorm en in eigenschappen van
W oordverklaring.

en waardevisch kanuitrusten.Glasaaltjes
groeien op totkroosaaltjesen worden dan

AAL- AALGEER

als aquariumvischjes gehouden. Ze zi
jn
dan 5--6jaaroud.
Demannetjesblijven bijderiviermondingen.Zij worden niet zoo groot a1s de
wi
jfjes,die naar het binnenland trekken.

onwerkzaam .M en kent in geheel Europa
en in het Noorden van Afrika maar één
soort paling. In Indië en aan de kusten

van den Stillen Oceaan zi
jn echter een

en pijpen.Men heeft oude kachelpijpen

groot aantalsoorten.
Zeepaling is een groot soort,dat soms
wel meters lang wordt. In den handel
heetzekommeraal.Terwijlbijonzerivierpaling de onderkaak ui
tsteekt,steekt bi
j
dekommeraalde bovenkaak uit.Zeepaling
eet men hier wel,maar er wordt weinig
van aangevoerd.De ontwikkelingsgang is

opgevischt,welke vo1paling zaten.Paling

de
zelfdealsbijrivierpaling,maarzi
jblijft
@

In Duitschland maakt men geen verschil
en spreekt men alleen van aal.
Aaliseen nachtroofdier;insecten,wormen
en dood aasishetvoedsel.In den winter
en

in hetvoorjaarverbergtde visch zich

in den modder,vertoeft gaarne in holen

kan 20jaaroudworden eneen lengtevan
40 cm bereiken.De kortste maat, welke
verhandeld mag worden,is 25 cm .Alsde

palingvolwassenis,heeftzi
jdekenmerken
van een diepzeevisch gekregen: de kop

is fijner en de oogen grooter.De kleur
van den buikiszilverachtig (zilverpaling).
De paling gaat trekken (trekpaling) en
laatzichbijwassend watermetdenstroom
naarzeemeedri
jven (drijfpaling).Zeisvet
en rond;bijten doetze niet meer.M en
vangtzein derivieren in netten enfuiken,

waarindestroom zemeeneemt(drijfpaling).
De eierstok isdoorden buikwand a1s een

halfdoorschijnend lint te zien.In Denemarken vangtmen veelpalingin denauwe
straten en zeearmen, wanneer ze doortrekt naar zee.Voor een deelwordt die
vangst naar ons land uitgevoerd;levend,

ln Zee.

Kwabaalbehoorttot de kabeljauwen,de
eenigekabeljauw welkein zoetwaterleeft.
De kleuris groenbruin,de lengte 60 cm .

Evenals andere kabel
jauwen draagt zij
een baarddraad aan de kin en een kort

draadjeaan e1k neusgat.

Sidderaal is een visch van 1- 3 meter
lengte met een aalachtigen bouw. De
sidderaal is met de karpers verwant en
voorzien van electrische organen, waar
mede geweldige electrische schokken kunnen worden gegeven.Deze visch leeftniet
in Europa,maar in tropisch Z.Amerika.
De donderaal, weeraal ofmodderkruiper
is ook een karpersoort, 30 cm lang,met

een oranjekleurigen buik,aalvormig,met

naar Oost-lndië wordt uitgevoerd.Daar-

baardharen aan den mond.De donderaal
heefteenzwemblaas,beslotenineenkapsel.
M isschien houdtdeze zwemblaas verband
met de gevoeligheid van deze visch voor
weersinvloeden. Reeds 24 uur voordat

voorbezigtmen gewoonli
jk degoedkoope

een onweerkomt,zwemtzi
jonrustig aan

gerooktofgezouten.Er zijn in onsland
bi
jzondere rookerijen voor paling,welke
DeenscheofdeFranschepaling.Depaling

de oppervlakte van het water. In aquaria

van onseigenlandisfi
jnerdan debuiten-

iszijdeweerprofeet.

landsche. In de watergangen van nieuwe
poldersisdevangstgewoonlijkzeergroot.
Jaarlijkshaalde men uit de Zuiderzee een
half m illioen kg aal op. De vangst van
aalenpalingisinhet algemeen beperkttot

hetnajaar.Om steedspaling ten verkoop
te hebben,beschikken de groothandelaren

over groote karen, waarin zij bewaard

De donderaal is gewoon veel lucht te
happen. Neemt men het dier op, dan
ontsnapt de lucht uit den darm en hoort
men een klagenden toon als van een kind,
dat schreit.Deze visch leeft i
n hetsli
jk
van onze binnenwateren. De smaak is
niet aangenaam,n.1.modderachtig.

Aalgeer (visscherij).Elger,palingsteker,

wordt.
In palingbroed komt een vergif voor,dat

aalschaar, palingvork. Groote vork met

op slangengifgelijkten hetsterkstwerkt,
wanneerhetin hetbloed komt.Bijproef-

drieofvierdichtbijelkaarstaandetanden,
met zaagsgewi
jze punten,waarmee men

dieren veroorzaakt inspuiting van paling-

aalbemachtigt.De aalschaar wordthoofd-

bloed den dood. Visschers zi
jn bang,

zakelijk in droge modderslooten gebruikt.

bloed van paling en aal in de oogen te

Deaalverbergtzichin demodderen houdt

kri
jgen. Door koken wordt het vergif

hetpuntjevan zi
jn bekaandeoppervlakte

AALM OEZENIER- AAM T

om te ademen. Hierdoor li
jkthetalsof
in de modder ronde gaatjes zi
jn. De

3

ezels,paarden, geiten en runderen. afb.
blz.3.

bedreven visscher steekt de aalschaar

achter een gaatje en knelt den aal vlak

achterden kop,tusschen de tanden van de

aalschaar. De visscheri
jwet verbiedt het
gebruik van den aalgeer.

Aalm oezenier.Vroegereen R.K.geeste-

lijke,belastmetdeuitdeeling van liefde-

gaven van een hooggeplaatst persoon.De
aalmoezenier des konings was tevens
diens biechtvader en had vaak ook het
toezicht op den huisdienst ten paleize.
Ook deaartsbisschophadeen aalmoezenier.
Aan het Fransche hof was de grandaumônier de France een kardinaal; deze
waardigheid is met het koningschap verdwenen.In Engeland heeft men nog den
Lord-Almoner, die als staatsambtenaar

het aalmoezeniersfonds (boeten) beheert.
Vroeger was het gebruik van het woord
aalmoezenier zeer algemeen. M en sprak
van aalmoezeniers van het armenhuis

(aalmoezeniershuis),van aalmoezenier,den
geesteli
jke van een ziekenhuis, van een
schip,van een gevangenis.Ook werd de

naam voor protestantsche geesteli
jken,

Geitmet aalstreep.

regenten van een ziekenhuis gebruikt.

In Amsterdam had men ten tijde van de
Republiek hetOude-zi
jds-Aalmoezeniershuisen hetNieuwe-zijds-Aalmoezeniers-

huis, stadsinrichtingen bestuurd door
regenten, die ook we1 huiszittenmeesters
genoemd werden.
Te Utrecht leeft de oude benam ing nog
voort in dien van de Stadsaalmoezenierskamer,dearmenraad belastmethetonderzoek naar de behoeftigheid der ondersteunden.

Sinds Augustus 1914 kent men bij ons
aalmoezeniersbi
jhetlegeren op devloot.
Datzijn R.K.geestelijken,terwijldeprotestantsche geesteli
jken: veldpredikers,
legerpredikanten of vlootpredikanten ge-

noemd worden.Bi
jelkedivisieheeftmen

een aalmoezenieren tweelegerpredikanten.

Zijhebbendenrangvanmajooren dragen

een zwarte uniformpet;de katholieke met
een blauwen band;de protestantsche met
een zwarten band.

Aalstreep.Smalle,donkere rugstreep bi
j

Aalt(landbouwl.Aal,gier,Friesch:jarre.
Hetvocht,datuitden mestsijpelt.Aaltkelder,aaltput,aaltpomp.

Aambeien (geneeskunde).Verwijdingen
van bloedvaten aan hetslijmvliesvan den

aars,die zich somsvoordoen a1seen krans
van blauwachtige knobbels.Deze knobbels

geraken licht in ontsteking;zij zi
jn dan
zeer pi
jnlijk,maar na drie dagen is de
ontsteking voorbij.Een andere bijzonder-

heid van aambeien is,datze lichtbloeden.

Aam hangt waarschi
jnli
jk samen met
aamt(zuchtvan den uier)en beiis bes.
M en noemt aambeien naar den vorm ook

weladertakken,vijgeknobbels of spenen.
ln verwantetalen ishetwoord nietbekend.
De Duitschers spreken van goldene Ader

en de Engelschen van emrods (haemorrhoiden).
Aam t (veeteelt). Aam. In Groningen
denaam voorzuchtvan den uierbijhet
vee. Vöör het kalven heeft de koe een

AANBESTOELEN- M NM ONSTEREN

aamtige uier; die aamt verdwi
jnt eenige

dagen na de geboorte van het kalf. In
Gelderland spreekt men van ,,neuring''.
In Holland van ,yzucht''.Neur is uier.

Aanbestoelen.Oud woord uithetdi
jkwezen.Stoelishetland,waarop de dijk

gezet is'
. Verstoelen is verdeelen van het
onderhoud onderdeonderhoudsplichtigen.
De stoel is tevens het land dat aan

den di
jk grenst en ieder eigenaar van
den stoel moest een dijkgedeelte onderhouden. Di
jkstoel: dijkbestuur, waterschapsbestuur.

lemand een dijkgedeelte aanbestoelen :
het onderhoud aan hem opdragen.

Aanbikken (boschwezen). Aanblessen.
Boomen aanbikken,boomen merken door
een stuk van de schors aftehakken.Een

aanwi
jzing voorkoopersen hakkers.
Aanbinder

(bouwkunde). Schakel,

trekt dan komma's. Bezems - als zi
j
nieuw zijn - vegen schoon.
Aan den wind (zeilen).Ofbijdenwind,
wilzeggen:zoo dicht mogelijk tegen de
richtingvandenwind.Scherp bijdenwind
zeilen,is zoo nabi
j mogeli
jk den kant
opgaan,vanwaar de wind komt.
Aanhalen (rechten). Ter zake van
belasting in beslag nemen. (loederen,
aan invoerrechten en accijnzen onder-

worpen en waarvan deze rechten nietzijn

voldaan,worden aangehaald,teneinde op
de verkoopsom de rechten te verhalen.
Aangehaalde goederen worden naar het
kantoor van invoerrechten gebracht en
indien op de aanhaling verbeurdverklaring
volgt en de goederen dus niet worden

vri
jgelaten,worden zijopenbaarverkocht.
Aanjuk (landbouw).In Groningen een
tweepaardszwing met ongeli
jke armen,

scheerhout.Een dwarshoutaan een steiger,

zoodat het eene paard m eer werk moet

waarop de kortelingen (onder de steigerplanken)rusted.Afb.blz.4.

trekken :het zwaarste werk laten doen.

De veiligheidsweteischt,dat scheerhouten
ten m inste een omtrek hebben van 4 cm.

Zi
j moeten ondersteund worden door
klossen,welke aan de steigerpalen zi
jn
gespijkerd en bovendien moeten zijstevig
worden vastgebonden.

doendan hetandere.Aan 't aanjuk laten
Aanleg (rechten). In de uitdrukking
#)eerste aanleg'', de eerste behandeling
van een rechtszaak. Vroeger sprak men
van aanleggen in den zin van ten laste

leggen en in burgerlijke zaken van ,,vorderen''. Van daar dat men spreekt van
behandeling in den eersten aanleg,vonnis
in den eersten aanleg, in eersten aanleg
aanhangig maken. Tegenover in eersten
aanleg staat behandeling in beroep en
in hooger beroep.

Aanmonsteren (zeevaart). Monsteren.

Aannemen van scheepsvolk. Sluiten van
een overeenkomst van den schepeling
metden schipper.Volgensart.451 W etb.
v.Koophandelgeschiedtde aanmonstering

met een schrifteli
jk stuk, de monsterrol
Sçhrikstelling metaanbinders
en kortelingen.

ten overstaan van den waterschout
ofindien deze ontbreekt,van den commissarisvan politie ofvan den burgemeester.
In de monsterrol worde
n opgenomen de
@

Aandachtstreepje. Een streepje a1s

voorwaarden (gage), aanduiding van de
reis,omschrijvingvanhetvoedsel.Vroeger

en

leesteeken aan het begin en het eind van
een tusschenzin, dat de aandacht meer

werd ook hetsignalementvan den schepeling opgenomen, van daar het woord

AANRECHT- AANZETSTEEN
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,,m onsteren'', datishetuiterlijkvaniemand

Aantrede (bouwkunde).De diepte van

opnemen.De schepelingen onderteekenen
de m onsterrol.

een traptrede.Onderoptrede verstaatmen
de afstand tusschen twee treden.De aan-

Aanrecht (bouwkunde).Aanrechtbank,

trede en de optrede hebben dikwijls dezelfde maat.(At
3.blz.5).

rechtbank.Een vaste bank in een keuken,

waarop spi
jzen gereedgemaaktworden en
ander werk wordtverricht.Veelalbevindt
zich het aanrecht naast den gootsteen en
de pomp ofde waterkraan;meestalishet

van kastjesvoorzien.
Aanrechttafel.Aanrechtkast(buffet).Aanrechtkeuken (oëce in hotels, pantry op
schepen).
Aanschieten (bouwkunde).Vernieuwing
van hetondereind van houten sti
jlen.

Aanspreker. Lijkbezorger.Eertijds ging
de gildeknechtbijde gildebroedersrond

De boom , de optrede, de aantrede,het
stootbord,de wel,de wellat van een trap.

om een sterfgevalmede te deelen,aan te
Zeggen.

Aanvanger(glasfabriek).Dejongen,die
bi
j het glasblazen de blaaspijpen eenige

Aantrekken (bouwkunde).Drogen van
verf, vernis, cement, gips. Bi
j olieverf

malen in de glasmassa doopten doorblaast
om een zekere hoeveelheid vloeibaar glas

bestaat het aantrekken in een begin van

hard worden,doordatde lijnolie zuurstof

opneemt. Sommige olieverven doen dat
zeer snel. Aantrekken van waterverf en
spiritusvernisiseen gevolgvan verdamping
van waterofvan spiritus.Indien hetverven
nietvlug geschiedt,dan is de verfalaangetrokken, voordat men ze goed heeft
verdeeld.M en ziet dan,datze onder het
verven drabbig wordt.
Aantrekken vancementen gipsiseen begin
van vastworden dooropneming van water.

Blijft men onder dat aantrekken in de

aan de pijp te kri
jgen,noodig voor het
blazen van een VoorWerp.

Aanwijzing (koophandel). Chèque.
Volgensde wet van 1 Juli 1934 is een
aanwi
jzing een lastgeving aan een bankof
aan den Postchèque- en Girodienst om

een bepaald bedrag, hetzi
j aan een in
den chèquegenoemden persoon,hetzijaan
toonder uit te betalen. M en spreekt van

een bankaanwi
jzing, schatkistaanwijzing,
postaanwijzing.
De wet maakt een groot onderscheid

specie roeren, dan wordt weliswaar de
mortel weer smedig, maar de kracht is
eruit.De cementisdan later veelzachter,
dan wanneerdespeciesnelverwerktwordt.

tusschen een aanwijzing en een wissel.

Cementen vloeren krijgen dan later het
gebrek,datzijgaan stuiven.

zich zelf(zie wissel).Een aanwijzing kan

De laatste moet in een bepaalden vorm

zijn gesteld en de onderteekening ervan
schept een verplichting tot betaling op

echter ingetrokken worden en gaat ook

bijoverli
jden te niet.
Aanstrijken (metselaar). Aansmeren.
De voegen tusschen de dakpannen aan de

binnenzijde van hetdak dichtsmeren met
kalk en zand
Aangestreken pannen. Verder ook: ontbrekende of beschadigde kalkbedekking
nieuw aanbrengen.

Aanzetsteen (bouwkunde). Een stuk

natuursteen, waarop een boog van een
gewelfrust.In een muurheeftmen aanzet-

steenen,waardebogen boven dekozijnen
beginnen (zijn ,,aangezet'').(Afb.blz.6).
Een aanzetsteen is verder een soort lei-

AAR- AARDGAS
steen,waarop stalen gereedschap geslepen
wordt.
'

%

4qb
k

A

*%'
us h.

4

ë<

KhN*

$

E

-c

. @wk

:I

9
l

..
n

..

N*.
N*>..
$*

'

< ...
,

-;

-

45
yz

<<

4
)w '@
+.
*

Y<

meen gegeten,maar thans zijn ze door
gekookte,tamme kastanjes.
Aardakersworden in hetvoorjaargezaaid.
te kunnen ontwikkelen.Zi
j blijven den
winterover.

Aardboog (bouwkunde).Spaarboog in
metselwerk van diepe fundeeringen.W anneer de fundeeringen,wegens diepte van

den vasten ondergrond, zeer laag zijn

6

q

gekweekte.Vroegerwerden aardakersalge-

Deplanten verlangen staken,om zich goed
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kleuren wdrden we1muisjesmetstaartjes
genoemd. De Geldersche (wilde) aardakers zi
jn kleiner,maar zoeter dan de
aardappels verdrongen. M en eet ze a1s

Nq
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OveGakkee).Aardakershebbeneenzwarte
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gelegen, bespaart men metselwerk door
bogen te maken.
Aardbogen staan tegenover luchtbogen,
bogen,welke in de gothische bouwkunst
de muren steunen.
Aarden baan. Een dam van aarde als
ondergrond voor een spoor-, grind- of

i

straatweg.

Aanzetsteenen en sluitsteenen in de bogen
boven de kruisramen.

Aardgas.Hetgasdatuitspleten deraarde
en uit boorgaten in de petroleumvelden
gewonnen wordt.Hetheeftdezelfdesamen-

Aar (bankwerk).De puntvan een vijl

stelling als moerasgas en mi
jngas (het
gas dat ontploEngen in de mijnen veroorzaakt).Hetiseenkoolwaterstof,metaan,

of van een beitel,een mes of een boor,
waaraan het handvat bevestigd wordt.
Arend.Angel.Afb.blz.6.

van de samenstelling CH4.Destaten,welke
de meeste petroleum voortbrengen,staan
ook in de aardgaswinning bovenaan.M en
gebruiktaardgas in Amerika voor verlichting van steden en a1s brandstof in de

staalnijverheid. Pittsburg wordt geheel
door aardgas verlicht. De aardgasmaat-

schappijen hebben buizennetten van honderden kilometers lengte.De uitkomsten

van hetbedri
jfzijn echteronzeker,want
die buizen zijn duuren bi
jden verkoop

Arend (aar,angel)van eenvi
jl.
Aardaker. W ortelknol van een vlinderbloemige plant,lathyrus tuberosus,welke
alsonkruid in bouwland voorkomt en ook

somsgekweektwordt(denotenboeren op

van hetgasondervindtmen mededinging
van petroleum en van hoogovengas.Toch
neemt het verbruik van aardgas toe; er
Nzordt reeds vijfmaal zooveel aardgas
verbruiktalstien jaargeleden.Het allergrootste plan inzake buisleidingen is dat

van Chicago,waarmen een pijpleiding wil
naaken van 1500 K.M .lengte en 60 C.M .

middellijn.In navolging van Amerika is
men in ons land ook met pi
jpleidingen

AARDGOED- AARDW AS

begonnen en heeftmen van demi
jnstreek

den onderkant der bladeren, om des

vanbuizenvan30C.M .middelli
jn,waardoor

avonds uitte vliegen.De wi
jfjes leggen
in voor-en najaareieren opplantendeelen,

naar Eindhoven een buisleiding gemaakt
echter geen aardgas, Enaar cokesovengas
Vervoerd wordt.
Aardgas wordt in Amerika gebruikt om
er koolzwart van te maken,dat noodig is

bi
j de vulkanisatie van rubber en bijde

bereiding van drukinkt.
Behalvezuivermetaanbevataardgashelium ,

eenzeerlichtgas,datmen gebruiktbi
jde

vulling van luchtschepen. Verder bevat
aardgasargon,een gas datin gloeilampen
gebruikt wordt.
M oerasgas heeft ongeveerdezelfde samenstelling a1s aardgas.Het ontstaatin diepe
veenlagen doorontleding en wordtgewonnenindiepliggendepolders,waarhetgrondwater lager is dan in de omgeving.Pulst
men een diep gatin den grond,dan welt
daar het grondwater omhoog.Het wordt
dan aan de luchtblootgestelddoorhetover
een groot oppervlak te laten stroomen.
Het water laat dan het gas los en het gas
wordt in een ketelOpgevangen.

Aardgoed (tabaksbouw). De twee of
vier bladen van de tabaksplant, welke

ook op de wortels,zoodatderupsen onder
den grond uitkomen.

Aardverven. Verven afkomstig uit de

aarde.Zi
jbehoevenslechtsdebewerkingen
van malen, slibben,of branden, om als

verfstofbruikbaartezi
jn.Krijt#geleoker,
roode oker,koperblauw (gemalen lazuursteen),groene aarde,omber(magnesiumsilikaat),Keulsche aarde (gemalen bruinkool),zwart kri
jt (leimet koolstof)zi
jn
alle aardverven.Gewoonlijk zi
jn zekleurvast.

Aardvlooien.Soortvan bladkevertjes,die
zichmetbladmoesvoeden.Zijzi
jn 2,5mm
lang,glinsterend zwart,meteen gelestreep

over de dekschilden.Zij hebben dikke
dijen en kunnen goed springen.Zi
j overwinteren in den grond,komen in hetvoor-

jaar te voorschijn,leggen eieren aan de
onderzi
jdevanjongekruisbloemigeplanten
(kool,raapsteel,radijs).De larven boren
indeblaadjes,zi
jnnaeenweekvolwassen,

dan de onderste,ronderen kleinerdan de

verpoppen in den grond en komen na een
paarwekenalskevernaarboven.Zookomen
in denzelfden zomer eenige geslachten na

bovenste (bestgoed,bovengoed).

elkander.lnhetnajaarkomtereengeslacht,
datin den grond overwintert.Aardvlooien

Aardkunde. De wetenschap omtrent het
ontstaan en de vervorming der aardkorst,
inzonderheid de wetenschap der steen-

zijn zeer schadeli
jk in moestuinen,waar
zi
jhetalleenop depasopgekomenplantjes

volgen op de onderste bladen (vodden,
lompen, zandgoed), spitser en grooter

soorten.

Aardm annetjes.Kabouters,elfen uitde
Germaansche fabelleer.
Aardm eetkunde.Aardmeting.De bepaling van de afmetingen van den aardbol.
Lengte- en breedtecirkels, ligging van
staten en landen, aardomtrek. De aardmeetkundeverschiltvandelandmeetkunde,
diezich totafmetingen vankleinegedeelten
van het aardoppervlak beperkt.

Aardolie. Petroleum .

Aardrups.Larve van een forsch gebouwden,donkergekleurden nachtvlinder.Deze
uilhoudt zich overdag schuil,zittend aan

hebben gemunt. Niet de larve, doch de

keververoorzaaktdeschade.M enbestrijdt
ze door onkruiden te verwi
jderen.M en
vangt ze op planken met teer bestreken;
ook bestrooit men den tuin met zand,
waaraan wat petroleum is gevoegd. De

vlooien bli
jven dan eenige dagen wegen
deplantjeskri
jgenin dien ti
jd gelegenheid
zich te ontwikkelen. Tabakswater helpt
ook wel.
Aardwas. Een para/neachtige stof, die
in ruwe petroleum voorkomt en ook als
delfstof gewonnen wordtin Gallicië en in
Amerika. M en graaft daar schachten,
waarin de aardwasdoordruk van de aardlagen omhoog geperst wordt. De ruwe
aardwas wordt gezuiverd door smelten

en bleeken, geli
jkt dan op bi
jenwas en

AARSMADE- ABDIJ

komt als petroleumwrijfwas, boenwas of
zeilwas in den handel.

velen hungoedaandeabdi
jeninbewarink

met de toezegging,dat indien zi
jn niet
terugkeerden,het goed in eigendom aan

Aarsmade (geneeskunde). Priemworm.

Eendraadwormpje,waarvanhetwijfje.
jcm

en het mannetje 1 cm lang is en datin
het onderste deel van den dikken darm

leeft.De bevruchte wijfjes trekken naar
den aars om daar eieren te leggen.Zi
j
veroorzaken hevigen jeuk, hetgeen den

patiënt aanleiding geeft tot krabben.De
eieren hechten zich daarbijaan dehanden
en komen met het voedsel in den darm ,
zoodatde patiëntzichzelftelkens opnieuw

besmet. M en verdrijft de maden door
herhaalde inspuitingen met koud water
ofmeteen aftrekselvan valeriaan.

de abdi
j zou overgaan. Anderen gaven
hun bezittingen aan een abdijwegens de
veiligheid, welke zij daardoor genoten.
Zoo kwam het,datzooveelabdi
jen zulke
groote bezittingen hadden. Er waren er,
welke buitengewoon machtig waren. De

abt van zulk een abdi
j werd langzamerhandgeheelonafhankeli
jkvandenbisschop.
De monniken kozen zelfstandig hun abt
en hun keuze werd rechtstreeks aan den
Paus terbekrachtiging aangeboden.Zöö'n

abtstond in waardigheid gelijk aan den
bisschop.Hi
j droeg diens waardigheidsteekens:mijter,stafen ring.Z66 machtig
waren erechtermaarenkelen endusonder-

Aartsbisschop. De eerste bisschop in
een kerkprovincie. Nederland vormt een
kerkprovincie,bestaandeuitde bisdommen
H aarlem , Breda, den Bosch, Roermond
en het aartsbisdom Utrecht. De aartsbisschop van Utrechtis de voorzitter der

scheiddemen gemijterde en ongemijterde

abten.
Als kloosterling deden de abten gelofte
van armoede,kuischheid en gehoorzaamheid.Voor velen golden die geloften voor

schoppen.

hun geheeleleven.Datwarendegeestelijke
abten in tegenstelling metde wereldli
jke
abten van later tijd. Het was namelijk

Abdij.Abdi
jisdenaam,welkemenvroeger

gebruik geworden,dat de abt niet meer
gehouden was de kloostergeloften af te

algemeen aan een klooster gaf. In de

leggen,het was voldoende,wanneer hi
j

geestelijkeorden,nadelldeeeuw gesticht,

gehoorzaamheid aan deKerken kuischheid

heet de kloosteroverste prior, superior,

beloofde.Ook bond hi
j zich daartoe niet
voorzi
jn geheeleleven.Nietaltijdnam de
wereldli
jkeabtzelfde bediening van den

gemeenschappelijkevergaderingenderbis-

rectorofproost.Vöördien ti
jd heette de
bestuurder van een mannenklooster abt,
van een vrouwenklooster abdis en het

klooster zelf heette abdi
j.Tegenwoordig
verstaatmen ondereen abdijeen klooster,
behoorende tot een groote, oude orde en

onderscheidtmen eenabdijvaneenpriorij,
eendochterkloostervaneenabdi
j,waarvan
depriornog onderden abtvan demoeder-

abdijstaat.Inenkeleprotestantschestreken
(Hannover en Brunswijk) leeft de naam
abt nog voortals titelvan den bestuurder
van een inrichting,welke uiteen vroegere

abdijis voortgekomen.Abdijen van den
tegenwoordigen tijd zijn in onsland die
van Oosterhout,van Lilbosch,van Vaals.

De priori
j van Tegelen, welke onlangs
haar so-jarig bestaan vierde,is pas van
priori
jtotabdijverheven.
Vöör den tijd derHervorming waren er
vele abdijen. De meeste hadden veel
grondbezit;vaak werden zij kernen van
steden. In den Kruistochtenti
jd gaven

godsdienst voor de kloostergemeenschap

waar:meestaldroeghi
jdieaan den prior
op,terwi
jlhijzelfbuiten deabdijwoonde.
Ten slotte werden er zelfs leekenabten
benoemd,die geheel buiten de gemeenschap der kloosterlingen stonden en alleen

hetinkomen derabdi
jtrokken.Datwaren
#,niet-regeerende abten'',dikwijls krijgslieden aan wie de katholieke vorst het

genotderabdi
jgoederen had geschonken.
Zoo kon dekoning van Frankrijk eertijds
over de begeving van twee honderd
abdi
jen beschikken.De ri
jkstegingen aan
denadel;deminderri
jkeaande geleerden

(abbayedessavants).Tenti
jdederBourbonswaren erin Frankri
jk veleedellieden
en jongeluivan goeden huize,die in de
godgeleerdheid gingen studeeren zonder

priestertewillen worden.Zi
jdongen dan
naardeinkomstenvan een abdijen indien
ziJ
'ergeen kregen,werden zi
jonderwijzer
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zorgdevoordekerkelijkebediening.Later

of schri
jver,welke ambten van anderen
aard warendan thans.Bi
jdeomwenteling
van 1795 zi
jn.die stichtingen opgeheven,
maar nog in den tegenwoordigen tijd is
,#Monsieurl'abbé''in Frankrijk een titel,

vergaderden daar de Staten van Zeeland.
De afgevaardigden huisden in gebouwen,
welkedooreen kastelein werden verzorgd.
Uitdatkasteleinschap ishettegenwoordige

geesteli
jke aanspreekt,zooals ten onzent

hotel,,De Abdij''voortgekomen.Hetis
eengedeeltedatde eigenaarder abdijge-

een beleefdheidsvorm,waarmede men een
met,,Eerwaarde Heer''.

In onsland,vooralin hetNoorden,zi
jn
er vele abdijen geweest. De oudste en
belangrijksteindiestreekwasdeabdi
jvan
Klaarkamp bij Rinsumageest, waarvan
thansnog de Romaansche kerk staat.Die

abdi
jkerken werden vaak zeer kunstvol
gebouwd.Deze abdijisgestichtdoorde
Cisterciensermonnikenorde,een afdeeling

de Benedicti
jnen uit hetklooster te
Dijon,in de tweede helft der 12de eeuw.
De abdij van Bloemkamp en die van
Aduard in Groningen(1192)zi
jn dochterinrlchtingen ervan.Deze abdi
jen brachten
van

het tot grooten roem door het nuttige
werk datde bewoners,de witte monniken,
daar hebben verricht door uitgestrekte

meren droog te maken,dijken en wegen
aan teleggen.Belangrijkwasook deabdi
j

van Ludingskerk en Oldeklooster in
Friesland en W ittewierum in Groningen.

Zij legden de grondslagen voor onze
beschaving. De monniken schreven oude
handschriften over en hielden goede

bouwen, het domein, in het begin der
vorige eeuw heeftverkochten datthans in

vorm zoo ongunstigafsteektbi
jdeoverige
gebouwen der oude abdi
j, waarin het
Rijksarchiefisgehuisvesten waarde Provinciale Staten vergaderen. De Statenzaal
bevatde beroemdegewevenbehangselsvan

Jan deM aegt,voorstellendezeegevechten
tusschen Hollanders en Zeeuwen.

Van bijzonder belang was de abdij van
Egmond.Deze is buitengewoon ri
jk en
machtig geweest.Zij had grondbezit tot
Delft toe en het begevingsrecht van tal
van kerken.Van aldieprachtisnietsmeer
over dan de herinnering. De geschriften

derabdi
jbevinden zichinhetRijksarchief
te 's-Gravenhage en in het gemeente-

archiefteLeiden.Velezijnvanhoogbelang
voor de geschiedenis uitden graventi
jd.
Erbestaan plannen om deoudeabdi
jvan
Egmond te herbouwen.Reeds is daar een

voorloopig klooster gesticht, een priorij
van de Benedictijnen van Oosterhout.

kronieken bi
j; hieraan ontleenen wi
j

Abeel. De witte populier, soms ook de

In Zeeland had men eerti
jds verscheiden

Soms wordt het woord voor den zwarten
populier gebruikt en daardoor wordt de

grootendeels de kennis van onze vaderlandsche geschiedenis.

grijze(metwitteondervlaktederbladeren).

stadskloosters, waarvan de tegenwoordige

a:eiding van hetlat.:albus (wit)twijfel-

abdijvanM iddelburgdevoornaamstewas.
Zi
j werd in het begin der llde eeuw

achtig. De abeel, esp of zilverpopulier
levert het beste hout voor lucifers. Alle

gebouwd en haar bezittingen waren zeer

uitgestrekt.Toen zijlaterdoorbrand ge-

teisterd was,is ze in kleiner omvang her-

bouwdendaarbijgewijzigd.Tegenwoordig
bestaatdeMiddelburgscheabdi
juiteenige
gebouwen om een binnenplein, uit een
pas herstelde kloostergang en uit de
Nieuwe Kerk met een 87 meter hoogen

toren:de LangeJan van M iddelburg met
de Nieuwe Kerk, waarin de grafteekens
van graafW illem van Holland en van de

zeehelden Jan en CornelisEvertsen.Daar

populierenhout spli
jtgemakkelijk en men
kan er gemakkeli
jk een taatsje indrukken
(teekenborden).Debladeren hebben lange
bladstelen en worden daarom gemakkeli
jk

door den wind bewogen. De dichters
wordendaardoorzeeraangetrokken.Gezelle
zegt van het abeelenblad : ,,W akker als
een wekkerspel, wikkelwakkelwaait het
Snel.#$

Abel.Afgeleid van hetLatijnschehabilis,

was in 1509 een schitterende vergadering
van de ridders van het Gulden Vlies.De

vroeger algemeen gebruikt voor ,,
knap''
in alle beteekenissen: abel van verstand,
een abel man,een abele geest,een abel

schatrijke abt van M iddelburg woonde

meisje.

op het kasteel W esterhoven, een prior

Abele spelen noemt men de ernstige

ACHEL- ADERSPATTEN
tooneelspelen uit de 14de eeuw, waarvan

deinhoud nietaanden Bijbelis ontleend,
in tegenstelling metde ,,sotternie''ofhet

blijspel.
Erzijnonsdrieabelespeleninhandschrift
overgeleverd nl.: Esmoreit, Gloriant en

Lanseloet van Denemarken.Zijzijn onschuldig,natuurlijk.EsmoreitenLanseloet
zi
jn opgevoerd.

Adelborst(zeewezenl.longeling,dievoor
zeeoëcier,oEcier bi
j de M arine-stoomvaartdienst, het korps mariniers en bij
de administratiewordtopgeleid.De opleiding geschiedt in het Instituut voor de

M arineteW illemsoord (duur2 of4 jaar,
kosten 400 gld.)De opleiding isverdeeld
in drie klassen.

Vroeger waren adelborsten steeds jongelingen van edelen huize.Ook thanKworden

Achel (maat).Achtste deel.Een achel

adelborsten aangesproken met ,,
lonker''

appelen is 1/gmud,een achelland is 1/g

evenals de kadets, vroeger ,,Edellieden
van het Geschut''.Ook spreekt men wel

van een grootere m aat.

Adam sappel. Uitstekend gedeelte van
het strottenhoofd aan den hals, vooral

bi
jdenman zichtbaar,diegrooterstrotten-

hoofd heeft dan de vrouw teen stuk van
de verboden vrucht zou in zsdanas keel

zijn bli
jven steken en zijn strottenhoofd
zoudaardoorzi
jngezwollen).(Afb.blz.10).
2.Paradijsappel,een gele citroensoortuit

van kadetsbijdeM arine.
Adem halingsblaas(ontleedkunde).Een
vogelei is niet geheel gevuld; er is een
ruimte,de luchtkamer over.Deze luchtkamer dient voor de ademhaling van het
kuiken. M et de kiem van het ei heeft

zich reeds de dooierblaas (de dooier)

Zuid-ltalië met dikke schil,viermaal zoo

gevormd en a1s het ei bebroed wordt,
vormt zich een tweede blaas, de adem-

grootalseengewonecitroen.Erzijneenige

halingsblaas (allantois),diezich tegen de

indrukken in de schiltezien,welkeeenigs-

zins op tandindrukken geli
jken (de verboden vruchtin hetparadi
js).

luchtkameraanlegt.Ervormen zich bloedvaten, welke zoréen voor de zuurstof-

toevoer.Bi
j zoogdieren komtdemoederkoek overeen met de luchtkamer en de
steelvan de ademhalingsblaasbevindtzich
in de navelstreng, waarin de bloedvaten

loopen (denavelvaten).Deze vaten nemen
behalve zuurstof ook voedingsstoffen uit
de moederkoek op.De ademhalingsblaas

heet bi
j zoogdieren het pisvlies, omdat
het begin zich tot pisblaas vormt.

Aderbreuk (heelkunde).Uitzetting der
aderen in de zaadstreng,geen echte breuk
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dus.De afwijking isonschuldig.In zeldzamegevallen,waarbi
jde aderen zich als
dik gezwollen kluwens voordoen, geeft
een aderbreuk aanleiding tot geringeren
groeivan den teelbal.

Aderdraad (electrotechniek). Gdso/
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leerd draad. Koperdraad,vertind en met
gummiomgeven,omwikkeld m et gummiband en beschermd dooreen omwikkeling
van katoen.Hetkoper is de ader in dien
draad.

.

Adam sappel.

a. .q
,'
.

Aderspatten (geneeskunde).Uitzettingen van aderen,welke vaak aan de onderbeenen voorkomen en zich voordoen als

ADJE-AFKALVEN
blauwe strepen ofknobbels.Gedurendede

zwangerschap worden ze grooter(kraambeenen).Aambeien zijn aderspatten van
den endeldarm en aars. Zakaderbreuk is
een uitzetting van de aderen van de zaad-

Affuit(krijgswezen).Kanonwagen.Houten of i
jzeren onderstel, dat een stuk
geschutdraagt.Hetkanon rustmettappen

(pinnen)in tappannen van het affuiten

streng,dusgeen eigenli
jke breuk.
Spatten bi
jpaarden zi
jn geen aderspatten,

kan dus daarmee omhoog gerichtworden.
Affuiten voorveldgeschuthebben raderen.
Vestinggeschut en scheepsgeschut hebben

maarbeenvlieswoekeringen aan hetsprong-

rollen en men spreektdaarbi
jnietvan een

gewricht,welkepijnli
jkzijnenkreupelheid

affuit, maar van rolpaard. Affuit met

kunnen veroorzaken.

voorwagen.Eenkanonopzi
jnaffuitleggen.
Als hoogste eerbewijs bij de begrafenis

Adge (boeventaal).Politieagent.
Admiraalzeilen.Eertijdswashet admiraalzeilen een vlootoefening, waarbij de
schepen hetjuiste verband metelkander
moesten houden.Later was het admiraal-

zeilen een wedstri
jd om hetadmiraalschap
in een vereenigingvan zeilersmetjachten.
In dat opzicht hadden die wedstrijden
overeenkomstmethetkoningsschieten bij
de schuttersgilden. Die zeilwedstrijden
waren in het geheele land bekend. Zij
werden éénmaal 's jaars gehouden.De
Amsterdammers gingen er gaarne heen.

Daarnaveranderde dezewedstrijd in een
speeltocht en de admiraalsrang werd bi
j
keuze verleend. De vaartuigen werden
versierd metvlaggen en wimpelsen hadden
muziekaan boord.M en ordendedeschepen

alsbi
jeen vlootin driesmaldeelen.
Na 1850 had hetadm iraalzeilen teAmster-

dam zijn ti
jd gehad.De wedstrijden der
zeil- en roeivereenigingen kwamen ervoor
in deplaats.Alleen in Friesland doetmen

hetnogna den jaarlijkschen zeilwedstrijd
op het Sneeker M eer.Hierbij zeilen de
schepen van elke vereeniging achter hun
adm iraalschip, dat kenbaar is aan de
vereenigingsgeus,welke het schip in top
voert.

Afbilgoenen.Afkanten.Balken ofstoepsteenen van de scherpe kanten ontdoen,
ereen schuine kant aan maken.De brug-

leuningen worden afgebiljoend,rond bijgewerkt.

Afdraaier (jacht).Een geweer,waarvan
deloop gemakkelijk kan wordenafgedraaid

van een militair, wordt de kist op een
affuit geplaatst en grafwaarts gereden.

Afhaaien (verver).Afschuren van verflagen, hetgeen vroeger met een haaievel
geschiedde.

Afhouden (zeilen).Hetschipeenrichting

geven, waarbij de wind ruimer inkomt.
Oploeven is hettegengestelde.
Houdtmen voortdurend af,dankomtmen
ten slotte voor den wind te liggen.Loeft
men ruim zeilende,steeds op,dan komt

men ten slotte ,,bijden wind''te liggen.
Afhouder.Hetjongste1idvan debemanning van een haringlogger. De afhouder

zorgt voor het inhalen van den reep (het

touw dathet haringnet draagt).Hi
j legt
den reep met enkele slagen om den kop
van het spil,welke kop den vorm van een
garenklos heeft. Vroeger was dat spil
staande en werd hetmet de hand rondgedraaid. Tegenwoordig, nu de loggers
meestaldoor stoom of motorkracht bewogen worden,is het spilliggend en wordt
door de machine gedraaid.
Houdt de afhouder den reep strak, dan

wordt deze ingehaald;laat hi
j den reep
schieten,dan gli
jdt de kop van hetspil
onder den reep door en deze wordt niet

ingehaald. Hi
j regelt aldus het inhalen

van de vleet naargelang de visschers de
netten over de verschansing binnenhalen.
De reepschieter zorgt dat de reep in het
ruim geborgen wordt.
Afhouderisdelaagsterang.Op den afhou-

isom heimelijk gedragen te worden.Bi
j

dervolgtde reepschieter,dan dejongste
dan de oudste.Bi
jdekoopvaardi
jspreekt
men van ,,jongens''en van lichtmatrozen.

stroopers in gebruik. Afdraaiers, stokgeweren, pistolen en andere verborgen

M kalven.De grondbeteekenisvan kalven

Wapenen.

iskaalworden,van kalus:kaal(devisuit

of afgeschroefd en dat daardoor geschikt

AFKOKEN- AKKERNG ALSHOUT
uw ontstaan, evenals verven van varuw

en malvevan maluw).

Afkalven van den grond van een steilen
aarden wand beteekent instorten. Kalven

van een gletscher:afbreken van het i
js,
datvan den glevscherin zeezakt.Op deze

wijzeontstaan ijsbergen.
M koken (keuken).Blancheeren,bleeken.

onderweg wordt onderbroken bv. bi
j
verkoop van het schip.

M zaat (bouwkunde).Letterli
jk:watin

een hellende richting geplaatst is. Het

schuine hellende bovenvlak van een lijst.

Het buitenste deel van een vensterbank,
xzaar het Nzater van afdrui
pt.Bi
jlijstwerk
in den Gothischen bouwsti
jlzi
jndeafzaten

Op het vuur zetten met koud water,aan
den kook brengen en dan afgieten.M en
kookt soms vleesch even af,om dekleur
bleeker te maken en de vleeschlucht weg
te nemen. M en kookt doperwten af om

bijzonderduideli
jk.

het kooknat helder te maken (bi
j den
inmaak).Voordatmen nier,leverofzwe-

Bijhetsli
jpenkomendikwijlsafteekeningen
van lagen te voorschijn,waardoor men

zerik toebereidt,kookt men ze af om een

Agaat.Delfstof,dievri
jveelvuldig voorkomten uitkiezelzuur bestaat.Jaspis en
amethyst hebben dezelfde samenstelling.
onderscheidt:wolkenagaat,mosagaat,band-

blankekleurtekri
jgen.

agaat.In den Hartziseen ni
jverheid van

Afleggers (boomkweekerij). Stekken,
die verkregen zijn door boomtakken,die
laag zi
jn aangezet,metaardete bedekken,

blokjesvan weegtoestellen en uurwerken,
welke kussenblokjesofdraagvlakken men
wel robijnèn noemt.Voorts maakt men

totdat ze wortels hebben gemaakt. Tot

daaragaten mortieren en kunstvoorwerpen.

agaat: rnen verwerkthetdaartotkussen-

zoolang bli
jven ze nog aan de moederplant verbonden. Aldus kweekt men
lepen.

Afmonsteren (zeevaart). W anneer de
schepelingdereisheeftvolbracht,zijnloon

heeftontvangen en hetschip heeftverlaten,

danishijafgemonsterd.Erisgeenbepaaldevorm vanafmonsterenbijdeW etvoorgeschreven.Gewoonlijk spreektmen van
afmonsteren, wanneer de schepeling niet

in vasten dienstbijdereederijis.M eestal

Agger (scheepvaart).Eenzwakkerijzing

van hetzeewater gedurende een langdurig
laagwater.De agger wordt goed aan onze
kusten waargenomen. De duur van het
laagwater is aan den Hoek van Holland

2-3 uur.De agger komtalleen voor bij
springtij. M en spreekt ook van dubbel
laagwater.

Aker.Eigenli
jk:watervat.ln hetalgemeen
een em m ertJ'e. In hetbi
jzondereen putemmertje,een puts,waarmee men water

mogen de schepelingen een uur nadat het
schip vastligt, van boord gaan. In dien

put,in Zeeland pikketelgeheeten.Verder

tijd betaaltmendanookdegage.W anneer

hetrolvormig emmertje,dathangtaan de

datbeteruitkomt,dan wordtuuren plaats
van betaling nader bepaald en is men na
ontvangst van het loon afgemonsterd.

Afschot (bouwkunde). De helling van

een vloerofvan een goot voor den afvoer

van hetwater.Een platheeftgewoonlijk

stop in het watervat van een schip.

Akker (landbouw). Een strook land,
ongeachtdegrootte,tusschen tweegreppels
gelegen. In Suriname is een akker een
oppervlaktemaat:4294 vierkante meter.

te weinig afschot, wanneer dit aan een
muurgrenst,omdatde afvoeropening aan

Akkerm aalshout.Laag hakhout,meestal
eikenhout,datin smallestrooken langshet

denvrijen kantgemaaktwordten demuur
altijd wat zakt.

bouwland groeit en om de 6- 10 jaar

Afstappersgeld(rechten).Devergoeding

schil werd vermalen tot rtln, dat in de
jk
looierij gebruikt werd. Oorspronkeli
werden die strooken eikenhakhout geplant

voor gage, reis- en andere kosten aan
schepelingen, ingeval een voorgenomen
reis niet doorgaat of wanneer de reis

gehakt wordt. Het geschilde hout heet

talhout(werd bi
jhettalverkocht)en de

alsgrensscheiding(maal teeken)van den

AKS- ALRUIN

akker. Ilzermaal (Zeeuwsch) is ijzervlek
in linnengoed.

Aks.Aaks.Zware bijlmet een zwar
'en
kop en langen steel voor houthakkers.

Vroegerwaseen akseen strijdwapen.
Albast.Zuivere,witte,zachte,schilferige
gipssoort, afkomstig uit Italië en uit
enkele deelen van Duitschland. Het is

innatuurlijkentoestand min ofmeerdoorschijnend en soms geaderd. Er worden
op de vindplaatsen beeldjes, gebruiksvoorwerpen en plafondversieringen van
gemaakt. Het afval wordt gebrand, als
gebrand albastgipsin den handelgebracht
en in deheelkundeen in detandheelkunde
aangewend.Deze albastiswaterhoudende,
zwavelzure kalk.
Er isnog een anderesteensoort,welkeveel
harderis,uitkoolzurekalkbestaaten kalkalbastgenoemd wordt.Hetis gipsmarmer,

datdoorkristalli
jnenbouw eenigszinsdoorschijnend is.Evenals van marmer maakt
men erknikkersvan,welke men alebasters
noem t.

Het zgn.Castilliaansche marmeriskunstmatig gekleurd albast.
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stellen.Vroeger meende men zelfs dat er
in hetgeheelgeen voedselin zit:
Oester,garnaet,alikruicken
ls geen kostvoor holle buicken
W antdatwoontin harde schelpen
Plagtden honger niette stelpen.

In Frankrijk kweekt men alikruiken op
staande planken aan het strand. De Vis-

scheri
jwetbepaalt,datkreukelsbenedende
maatvan 9 millimetermiddellijnnietvervoerd mogen worden.

W ulken zijn ook strandslakken evenals
kreukels,maarze gelijken meerop landslakken.Zijwordentegeli
jkmetdekreukels
opgeraapt.DeZeeuwen eten ze niet,maar

voeren ze naar Frankrijk uit.
A1k.Dereuzenalkiseenuitgestorven vogel,
welke weleen meter hoog was.Het was

eensoortpinguïn,opdekustenvan Ilsland
en New Foundland levende. M et deze
alk ishetgegaan alsmetde zeekoeen den

dodaars.In de musea zi
jn 74 opgezette

reuzenalken.Hetlaatste dier,datmen van
deze soort heeft gezien, spoelde in 1853
dood op dekustvan lerland aan.M isschien

zi
jn eropdeLofoddennogenkelelevende
alken,een kleiner soort.

Alikruiken.Eetbare strandslakken,welke
evenals wulken zoowel in het water als

Alkoof.Een woord van Arabischeafkomst

daarbuitenkunnenademhalen.Zijbehooren
totde kieuwslakken :in hetwaterademen

(,,al''ishetlidwoord en ,,kobba''isverwulfd vertrek).Een klein vertrek zonder

zi
j door kieuwen en als ze geen water
hebben, doet de mantelholte a1s long

venster,uitkomend op een grootervertrek
en daarvan met een dubbele deur of een

dienst.Zi
j hebben dustwee soorten van
ademhalingsorganen.Zijvoeden zich met

gordijn gescheiden. Vroeger waren die
alkoven vaak als slaapruimte in gebruik.

planten en men werpt ze welin oesterputten,onAdie van zeex/ieren te zuiveren.
De gewone alikruik legteieren,maar eris

Allerzielen. Katholieke gedenkdag der
doodeh op 2 November.Vooralin Frank-

een soort,welkelevendejongen terwereld

rijk viertmen dezen dag.M en bidtdan

zijinhetvoorjaarveelgeraapten dannaar

dag, waarop zi
j hun dooden vereerden.
Zi
j zetten dan spijzen gereed om hen te

brengt.
In Vlaanderen en in Zeeland spreektmen
van kreukels of krukels en daar worden

België uitgevoerd. De Zeeuwen eten ze
zelfook gaarne.M etPaschen komen daar
nietdepaascheieren op tafel,maarkrentenbrood met krukels. M en draait de slak,
nadatdie gekookt is,met een bakerspeld

voorde overledenen en versierthun graf.
Ook de Grieken en Romeinen hadden een
ontvangen en bezochten de graven.
Aan Allerzielen gaat Allerheiligen vooraf:

dedag gewijd aan de heiligen en aan de
martelaren.

uitzi
jn groenehuisje.Desmaakhoudthet

Alruin. Een soort nachtschade, waarvan

Velen kunnen de kreukels niet op pri
js

de wortelstok dikwijls de gedaante heeft
van een mannetjemetlang hoofdhaar en

midden tusschen kreeft en garnalen.

ALRUIN-ALTIJDDUM NDE RENTE
een langen baard. Alruin is de oudGermaansche naam voor toovenaar of
waarzegster.In de oudheid was reeds de
alruin a1s geneesmiddçl en als toovermiddelbekend.DeGriekDioskoridesheeft

het alruinmannetje beschreven in zijn

beroemd kruidenboek.Dat boek isin alle

destijds levende talen (Persisch,Syrisch,
Hebreeuwsch)vertaaldendeinvloed ervan
is nog verin de M iddeleeuwen merkbaar.
Shakespeare laatCleopatra de verzuchting

bi
jzondereaanduiding was.Datvelekruiden yyongesigneerd'' bleven zou te ver-

klarenzi
jndoordeopvatting,datdenatuur
den mensch op weg heeft willen helpen

en dat hi
j verder door eigen onderzoek
zi
jn wetenschap behoort te vergrooten.
Dekruidkundigeheeftdien wenk terharte
genomen en de kennisontwikkeld toteen
wetenschap,steunend nietop kenteekenen,

maar op proefondervindelijk onderzoek.:
de leer der geneesmiddelen.

slaken,datzijeen alruindrank zou wenschen om te slapen totdat Antonius zou

teruggekeerd zi
jn.lnhetkruidenboekstaat
ook beschreven,hoe men den alruin moet
rooièn. Trekt men hem uit den grond,

dan geefthi
jçen schreeuw en wreektzich
op zijn verstoorder.Daarom is hetbeter

dat werk te laten doen door een hond,
nadat men den wortel eerst heeft bloot-

Alsem .Aa1st.Absint,Vermouth,Arthemesia absinthum .Een plant,verwant met

averruit en bi
jvoet, een samengesteldbloem ige plant,die op hoogen zandgrond
algemeen voorkomt.Alsem heeftviltachtige
bladeren,lichtgele bloemen en een hout-

achtigen stengel.In Frankri
jk maaktmen

gelegd.Men bewaardehetalruinmannetje

van een aftreksel van het alsemkruid,

in de kast en was van meening,dat het
den bezitter gezondheid en vruchtbaarheid

likeur:absint.M en gebruikter veelwater

ani
js,venkel,korianderensuikereenbittere

bracht.De wittealruin waseigenli
jk het
mannetje en hielp alleen mannen. De
zwartealruinwashetwi
jfje.Mooigevormde
mannetjes waren zeldzaam en daardoor
ontstond een soort van oplichterij.Men
besneed nl.afwijkende vornaen zoo goed
mogelijk totdat ze den vereischten vorna

bi
j.Misbruikenvergiftigingenkomenvaak
voor;deverschijnselenvan dievergiftiging
zi
jn geheelanders dan die van alkoholvergiftiging.Zola beschreefdie verschijnselen in zi
jn boek ,,l'
Assommoir''en gaf

hadden gekregen en men liet zaad op het
hoofd ontkiemen ten einde een fraaien

De invoer en de bereiding van absint is
in Nederland verboden.

haardoste verkri
jgen.Zoo'n valsch aluinmannetje werd dan alsechtverkocht.De
alruinplantzoubi
jvoorkeuronderdegalg
groeien.
Zeer oud is de opvatting datde kruiden
een teeken,een signatuurhadden,waaruit
men kon opmaken voor welke kwaal ze
alsgeneesmiddelkonden worden gebruikt.
Het slangenkruid heeft een vorm welke
aan den kop van een adder herinnert en

daarom was het alstegengifbijslangen-

beten geteekend. Het leverkruid heeft
levervormige bladeren en daarom was
het geteekend als geneesmiddel tegen
leverziekten. De zuurdoorn heeft een
gelen schors en is daarom geteekend als
geneesm iddel tegen geelzucht.Het roode
vocht van den bloedwortelis een middel
tegen bloedarmoede. Geen wonder dus,
datmen zochtnaarde beteekenisvan den

menscheli
jken vorm van den alruinwortel
en datmen vastgeloofde,datdievorm een

aan den drank den naam van ,,Hetgroene

vergif''.M en gebruiktin Frankrijk absint,
zooalsmen bijonseen bittertjegebruikt.

Onderdeninvloedvandebijbelschevoorstellingvandenbitteren li
jdenskelk,wordt
hetwoord alsem in hoogeren sti
jlgebruikt
voorbittere ervaringen.Zi
jn pen doopen

in galen alsem.Alsemkelk.Een afkooksel
van alsem met Spaansche peper en aloë
mengt men door witkalk en besmeert er

fnuren mee om wandluizen te verdri
jven.
Altilddurende rente.Een overeenkomst,
waarbij de uitleener een rente bedingt
tegen betaling van een som ineens,welke

hijaanneemtnietterug tezullen vorderen
(art.1807- 11B.W .
).Deschuldenaarkan
echter welde som a:ossen,maar de par-

tijen kunnenbedingen,datditnietbinnen
zekeren tijd mag geschieden. Die ti
jd
mag nietlangerzi
jn dan tien jaar.
Hetrechtop eenaltijddurenderentevererft
vn verschiltdusvan een lijfrente.Alti
jddurenderente komtechterweinig voor.

ALUIN- ALW ARIG
Aluin. Een kalium -alminiumzout van
zwavelzuur, kaliumaluminium sulfaat dus,
dat uitkleien zwavelzuurgemaaktwordt.
M et soda geeft het in koud water een
vlokkig neerslag,dat alle vuil omhult en
doet zinken.M en gebruikt daarom aluin
alsklaringsmiddelvoorwater.Indien men

bi
j een heete,sterke oplossing van aluin
soda voegt,en ditlaatbekoelen,ontstaan
er groote dobbelsteenvormige kristallen,

die zeerhard zi
jn.Nadatdezekristallen
gezaagd en gepolijstzijn,gebruiktmen ze
a1s scheersteentjes, die de bloeding bi
j
scheerwondjes stelpen. Omdat aluin in
warm water 24 maal zoo sterk oplost als

in koud water,kan men er gemakkelijk
kristallen van maken.M en gebruikt aluin

verder als bi
jtmiddel in ververijen, als

looimiddel voor wit leer.Het doet eiwit

stollen en maakt lijm onoplosbaar. Om
stoffen waterdicht te maken,drenkt men
ze eerstin aluinoplossing en dan in zeepwater. Er ontstaat dan een onoplosbare
aluminiumzeep, die op de stoffen vastkleeften ze dicht maakt.
Chroomaluin is kaliumchromaat,een bijtmiddel voor ververi
jen en tevens looimiddel.
Aluinaarde. Alaoa, aluminiumoxyde,
hoofdbestanddeelvan klei.Bauxiet is een
stof,dieveelaluinaardebevaten grondstof
is voor aluminiumfabrieken.

Alver.Een soortvorentje,een zoetwatervischje,datinonslandvri
jveelvoorkomt,
en in scholen zwemt.Hetheefteen lengte
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kogeltjes mee, waarvan de binnenkant
dan met kristallen bedekt worden. Dat

zijn dan valschepaarlen.
Alvleeschklier.Langwerpige,in de buikholte achter de maag gelegen klier,welke
uitmondt in den darm. Deze klier werd
door Reinier de Graaf (1641- 1673),
geneesheerteDelftvoor'teerstbeschreven.
Ze is8 C.M .lang,1C.
M .breed en dik en
scheidt een kleverige vloeistof af,waarin
eiwit,vet en zetmeel,de voedingsstoffen
in den darm ,oplossen.Op zetmeelwerkt

dievloeistofop dezelfdewijzealsspeeksel,
doch veel sterker. Verstopping van de
uitvoergang van de klier gaatgepaard met
vetachtige ontlasting; het vet wordt in
den darm niet opgelost door gebrek aan
sap van de alvleeschklier.
Behalve dit sap leveren bepaalde deelen

van deklier(deeilandjes)een stof,welke
de verbranding van suiker in het lichaam
regelt. Vele gevallen van suikerziekte
berusten op een stoornisin de afscheiding
van de alvleeschklier.Het is gelukt deze

afscheidingsstofaf te zonderen (insuline)
en men gebruiktdie bi
j de behandeling
van suikerziekte.Spuitmen insulinein bij
een lijder aan suikerziekte,dan zietmen
terstond het gehalte aan suiker in het
bloed dalen.Heeft hetmiddeluitgewerkt,
dan keert de oude toestand terug.Niettem in ishetmiddelvan veelwaarde,omdat
het kan worden gebruikt om plotseling

dreigende gevaren bi
j suikerzieken af te
wenden en in den regelishetnietschade-

van 10--20 cna en wordtdikwijlsin een

li
jk,ook wanneer het lang achtereen ge-

hetalvertje issteilnaarboven gerichten

van alvleeschklier om eiwit uit de huiden
op te lossen,waardoor het leer,dat men
van deze huiden maakt, na de looiing

aquarium gehouden.Hetspringtdan vaak
over den rand van de kom heen,indien
die niet is gedekt.De mondopening van
deNanken hebben een naarondergebogen
streep.M en vangtalversmetdealverzegen
op de rivieren.M en voert ze uitnaar het
buitenland, waar men met behulp der
schubben,er valsche paarlen van maakt.
Laatmennl.water,waarinalversgewasschen

zi
jn,stilstaan,dan bezinktdaarin een stof,
welke paarlemoerachtig glanst. Het zi
jn
kristallen onder de schubben van het

alvertje,welke dien glansteweegbrengen.
Paarlemoeressence is water, waarin die
kristallen zweven. M en vult er glazen

bruiktNzordt.

In de leerlooierij gebruikt men aftreksel

buigzaam blijft.
Alwarig.Aalwaardig.Beteekentzeerwaar,
ernstig.Thansspreektmen nogvan aloud :
zeer oud.Vroeger had men ook aleigen :

geheeleigen,alverstorven:tot de grijze

oudheid behoorend,aleinde:uitersteeind.
Later kreeg het woord alwaerig de beteekenis van eenvoudig.,,Zeitoen nietPiet

Heinmeteenalwaerigwoord:,,W e1jongetl
*esvan (granl
*e.yj

AM ANDELPAS- AM BER
Am andelpas (keuken). Amandelpers,
amandelpast. Fi
jngemalen en uitgeperste
amandelen, rest van de winning van
amandelolie. In de keuken maakt men
amandelpas door gepelde amandelen te
malen in een amandelmolen,welke op een
vleeschmolen geli
jkt. M en gebruikt het
bijhetbakkenvan boterletters,kerstkrans,
spoorbanket,boterkoek.
De amandelpas,die men gereed koopt,is

werden dus heerlijkheden met ,,lagen

vaak vervalscht met fijngemaakte kernen

ook grondbeziten bi
jzondere,voordeelige

van kersepitten,tarwemeelenz.
Van amandelpas maakt men amandelmelk,
die de ltalianen ,,orgeade''noemen.

rechten en zoo ontstonden naast de lage

Ambacht.Ambt,ambtsheerlijkheid.Na

de uitbreiding van de macht der graven
in Holland,stelden deze na de 13de eeuw
plaatsvervangers aan in de onderscheiden

gebieden.Datwaren de baljuws,die de
hooge(lijfstraffeli
jke)rechtspraak moesten
uitoefenen. De bal
juwschappen werden
verdeeld in ambachten of bannen,welke
overeenkomst met de tegenwoordige gemeenten hadden.Aan het hoofd van elk
ambacht stond een schout, die in een-

voudigezaken had rechttespreken (lage
rechtspraak).Aanvankeli
jk verstond men
onder een ambacht het rechterambt zelf,
dusde bediening.Van daardatmen sprak
van schoutambacht, bodeambacht. Later
verstond men onder ambacht het gebied.
De verdeeling van hetland in ambachten
in Holland heeftgroote overeenkomstmet
de verdeeling van het Oosten des lands

in marken (gronden in gemeenschappeli
jk
gebruik). Daar hadden de markerichters
de lage rechtspraak, terwi
jl de hooge
rechtspraak berustte bi
j den drost,den
evenknievan denbal
juw inHolland.Men
acht het daarom waarschijnli
jk, dat de
marken, in het Oosten des lands zoo
welbekend, ook in het W esten hebben
bestaan.De ambachten zouden dan Fran-

kischemarken zijn geweest.
Bijdeuitbreidingvan hetleenstelselwerd

het schoutambt in leen gegeven. Niet

zelden werdeen grondeigenaarofbedijker
ermeebeleend.Zi
jdiehetleenontvingen,
de ambachtsheeren, kregen op den duur
grondbeziten rechten,hun doordenleen-

heergeschonken,zoodatzi
jin hun gebied

meer dan de rechtspraak en ten slotte

bijnahetvollegezaghadden.DeamGchten

rechtsdwang''. Sommige ambachtsheeren
kregen vergunningeen schoutaan testellen

alsplaatsvervanger,evenalszi
jzelfplaatsVervanger Van den gfaaf waren.

I)e hooge rechtspraak bleefechterbi
j de
baljuws of hooge heeren. De rechten,
welke deze hooge heeren hadden, liepen
zeer uiteen.Sommigen werden evenals de
schouten met hun ambt beleend;kregen

heerlijkheden de hooge heerli
jkheden.
Toen later de staatsinstellingen verander-

den, zi
jn de ambachtsheerlijkheden en
hooge heerlijkheden opgeheven. Enkele
rechten (tiendrechten jachtrecht)werden
later aan de rechthebbenden teruggegeven

en in den jongsten tijd afgekocht.Thans
hebben sommigen dervroegere ambachtsheeren nog het recht van patroonschap
inde Nederlandsch-Hervormdekerk,waaraan hetrecht verbonden is den predikant
te benoemen.

Am ber.Aangenaam riekende,wasachtige,

ondoorschijnende,bladerigestof,afkomstig
uitdeingewanden van den potvisch.Kleine
stukken worden daarvan op zee dri
jvende
gevonden;somsvindtmen groote brokken
van 50 kg en zwaarder. M en heeft lang
gemeend, dat amber dreksteen was. Er
komen resten van inktvisschen en sepiasnavelsin voor,afkomstig van hetvoedsel
van den potvisch. Thans meent men dat
amber een stof is,die op een of andere

wijze uitdegalvan hetdierisgevormd,
omdathijbestanddeelen.
bevat,welke ook
in galvoorkomen (cholestearine).Amber
is bi
j gewone temperatuur broos,wordt
doorknedenweeken smeltbij100graden.
Hi
jbevatveelvet(ambervet)enveelvluchtige olie (amberolie).Hi
j lostin alkohol
en aetherop,riekteenigszins naarmuskus
en brandtmeteen heldere vlam.

De0.1.Comp.,waseertijdsin hetbezit
vaneen stuk amber,datmeerdan honderdduizend gulden waard was.In 1923 ving

men bi
j Nataleen potvisch,die 500 kg

amber bevatte ter waarde van 3 millioen.
In 1931 werd uit Noorwegen de vangst
gemeld van een potvisch, welke 60 kg
amber inhield, ter waarde van een half
millioen.

AMBROZIJN- ANKERKUIL
Vroeger was amber een geneesmiddel;
het werktzenuwbedarend.Thansbeschikt
men over werkzamer middelen voor dat

doel.Voorts was hi
j beroemd omdat hi
j
degeslachtsdriftopwekte:hij,,
verquickte
delevensgeesten''.Hijgold ook alsvoorbehoedmiddeltegen besmetting en daarom

droegmenamberballenbi
jzichineenrond
dooqje, bevestigd aan een k'
ettinkje om
den hals. Indien men besmette plaatsen
bezocht, hield men den amberbal onder
den neus.Thans wordtambervoor kostbare reukwerken gebruikt. Vooral in

Frankrijk isde ambergeurgeliefd.ln het
Oosten maakt men sigaretten metambergeur,verderook chocolade en tandpoeder.
ln tropisch Amerikagroeitde amberboom,
die een hars levert, welke naar amber
riekt.

Ambrozijn.Godenspi
js in de Grieksche

fabelleer,diehem ,diezenuttigde,onsterfe-

lijk maakte.
Amerijtj
-e. In de uitdrukking: in een
ameri
jtje,in een ommezien.Afgeleid van

Ave M aria,gebed'tot de Heilige M aagd.
Vroeger Zei men OOk ,,een vader-ons
WaChten''.

Am fioen.opium,heulsap,hetingedroogde
melksap van de papaver,dat morhne en

dergelijke bedwelmende stoffen bevat.
Denaam wordtin Indiëgebruikt:am6oenkit,amhoenschuiver.

grachten wasdaarmeein overeenstemming.

Deoudstemerkteekensvan hetA.P.zi
jn
groeven in peilsteenen in den Schreierstoren,de Nieuwebrugskeersluis,de Kolkwaterkeering en de Kraanwaterkeering met

hetopschrift:Zeedijkshoogte,zijndenegen
voet vi
jf duijmen boven stadspeijl. Die
groeven liggen dus2,676 meterboven A.P.
Laterheeftmen doorwaterpassen hetA.P.
naarde provinciën overgebrachten verder
verspreid.De nauwkeurigheid liet wat te

wenschen over.In 1875zijn nauwkeuriger
waterpassingen verricht; de W aterstaat
heeft die gegevens aangevuld en zoo is

men gekomen tothetjuistevergeli
jksvlak,
het Zgn.Nauwkeurig Amsterdamsch Peil.
Ook in Pruisen is het A.P.aangenomen
alsbepaling van dehoogte,nadatdebepaling van den gemiddelden waterstand van
de Oostzee misluktwas.

Anderdaagsche koprts. Of derdedaagsche koorts, moeraskoorts, Zeeuwsche

koorts,malariagekenmerktdooreen tijd-

perk van koortskoude,koortshitte en een

zweettijdperk,allesin één dag.Dan volgt
een dag zonder koorts en op den derden

dag begintzi
jopnieuw.Datisdegewone
vorm ,zooalsdie ookin onsland voorkomt,
vroeger veel kxzaadaardiger dan tegen-

Nioordig.
De wisseling der aanvallen wordt veroor-

zaakt,doordatde oerdiertjes,diedekoorts
verwekken, zich deelen in het bloed-

lichaampjeen tegelijk doorhetbloed gaan

zwermen.Zie moeraskoorts.

Amsterdamsche korstges. Een soort
grove koek in reepen.

Am sterdam sch peil. Gewoonl
ijkwordt
aangenomen,dathetAmsterdamsche peil
een door nauwkeurige meting verkregen
hoogteisvan de gemiddeldeeb-en vloed-

standenvan hetlJ,toen hetnog nietwas
afgesloten.Het Stadswaterkantoor te Am-

sterdam was nl.beroemd om zi
jn waarnemingen. De wijze, waarop het peil
verkregen is,blijktechternietbekend te
zijn.Vaststaat,dathetreedsin1602gebruiktwerd a1spolderpeilderstad Amsterdam .Hetkomtongeveermetden gemiddelden stand van het vri
je IJ overeen en
het peil der toenmaals bestaande kadekelders,bruggen en de diepte der stadsW oordverklaring.

Andreaskruis.Liggend kruis,deletterX,
het teeken dat in de rekenkunde ,,maal''
beteekent, het Romeinsche getalmerk:

tiental.(Afb.blz.18).
Anker.Een oude maat,welke nog alleen

gebruiktwordtin den wijnhandelen in
den handelvan ansjovis.
Indenwijnhandeliseenanker44iesschen,
een zesdevan een okshoofd,een vierde van
een aam .

ln den ansjovischhandeliseen ankereen
vat,dat 50 kg inhoudt.

Ankerkuil (visscherij). Een trechtervormig vischnetmetfijne mazen,dat is
vastgemaakt aan een anker en wordt uit-

ANKERSPIL-APPMLFLAUW TE
gehouden door een visschersschip, dat
raede voor anker ligt. In den ankerkuil

vangtmen kleinevisch (zeebliek ofjonge
haring,jongeelft,jongespiering)en deze
dient voor aas bij de aalvisscherij.M en
schri
jftaan hetvisschen metden ankerkuil
welden achteruitgang van den vischstand

toe.

spitsen snuit,welkever overde onderkaak
uitsteekt. De bek is tot achter de oogen
gespleten;de kleurisgroenblauw;de buik
zilverkleurig, de kop goudkleurig. De

ansjovisbehoortthuisindeM iddellandsche
Zee, schiet in het voor
jaar kuitin onze

zeegaten en Vroeger in de Zuiderzee.
M en vischt daarin JunienJuli.Devisch
wordt gekopt, in den warbak gezouten

en verpakt in tonnetjes,welke 50 K.G.
kunnen bevatten (ankers). In tegenstelling met haring, welke minder waarde

krijgt, naarmate zi
j langer in het zout
heeftgelegen,neemtdewaardevan ansjo-

'

vis in gezouten toestand steeds toe. Van
daar,dathet een beursartikelis geworden.
De ankers worden in veemen opgeslagen
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van Bergen op Zoom is beterdan dievan

deZuiderzee.Na8jaarisdevisch geheel
verzouten nietmeerop gewone wijzete
gebruiken; niettemin heeft zij dan nog
groote waarde voor de bereiding van de
bekende Engelsche vischsaus.

Handelaren en zouterszijn aangesloten
bi
j de Ansjoviscontrolevereeniging, die
onder toezicht van het Rijk staat, dat
haar verplicht er voor te zorgen,dat de
ankers voldoen aan het vereischte nettogewicht, aan goede bereiding en aan
bekende herkomst.

f
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en aan'de beursverhandeld.De ansjovis
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Andreaskruis.

Ankerspil (scheepvaart). Een dwarse

as met een zware i
jzeren schijf aan e1k
einde.Deschi
jven hebbenoverdengeheelen omtrek een uitholling :de as rust in

tweeofdriei
jzerenbetingsophetvoorschip.
In de holten derschi
jven zitten ribben
en uithollingen (kiezen),die dienen om
houvast aan den ankerketting te geven.
Op zeeschepen wordt het ankerspil door
een naachine bewogen;op groote binnenschepen metzwengels.Op kleine binnenschepen is hetankerspileen kleine ro1van
hout,die naet handspaken gedraaid wordt

Appelbloesem (steenbakkerij). Rood
gebakken, kleurige Utrechtsche steen uit
de bovenlagen van een veldoven,w'aarin

ze bi
j lage temperatuur gebakken is.
Appelbloesem heet ook wel kleurrood of
bestrood tegenover genaeen rood, welke
nog nainder doorbakken is.In dediepere
lagen van den steenoven isdesteengrauWer
van kleur,harderen minder poreus.M en
noemt die boerengrauw,hardgrauw.
De hoedanigheid van appelbloesem verschilt niet veel met het boerengrauw,
maar de kleur is fraaier. zsppelbloesena

wordtlangsden(luden Rijngebakkenen
komtslechtsin kleine hoeveelheid voor.

(##ellebogenstoom'').

Appelflauwte.Spottende zegswijze voor
een lichte bezwijming, waartegen een

Ansjovis.Een vischje,dattotdeharin-

appeleen goed middelis.
ReedsDodonaeusschreef,dathetgebruik
Van een appel een remedie was tegen
oauwten.

gen behoort. Het heeft een lengte van
ten hoogste15c.
M ., een slanken kop,een

APPELSCHIM M EL- ARKSL
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Appelschimmel (paarden). Schimmel-

:esschen met bast omhuld,heet ze man-

paard metappelvormige vlekken.

dari
jnarak.

Arabische cijfers.Gewoneci
jfers,tegenover Romeinsche ci
jfers. De oorsprong
van onze cijfers is onzeker. Gewoonli
jk
noemt men ze Arabische ci
jfers,omdat

Arbeid (werktuigkunde).H et produkt

men meent,dat ze van Arabischen oor-

sprong zijn.Zoowelde Arabieren als de
Israëlieten gebruikten ter aanduiding van
de eerste negen getallen,de eerste negen

letters van hun alfabeth en hieruit zijn
onze ci
jfersvoortgekomen.
Evenwelzien somm igen ereen Griekschen
oorsprong in : het zouden Grieksche

letterszi
jn.Zekerishet,datonstientallig

stelsel een Arabische instelling is, welke
doorde boekdrukkunstalgemeen isgeworden. De Romeinen gebruikten hoofdlet-

tersom hun getallen te schri
jven:1,V,

X,L,C, D,M .

Arabische gom . Een gomsoort, die
verkregen wordtuiteen soortacacia,welke

in Arabië en aan den Nijlgroeit.Reeds

in de oudheid was Arabische gom bekend
en werd het in verf en inkt gebruikt.
Thans maakt men er oplossingen van
geneesmiddelen dikker mee,men gebruikt

het om fi
jne kant te stijven,katoenverf
dikker te maken, copieerinkt kleverig te
houden, verder in luciferskoppen en in
inkt.Postzegels en etiketten worden met
Arabische gom gegomd en kleven daardoor
m inderaan elkaardan wanneermenandere

lijm gebruikt. Niettemin kan men de
gepersteblokjesetiketten nietin de open
luchtbewaren.Zijbehooren in een kalk-

van dekrachten den afgelegden weg heet
in de werktuigkunde:arbeid.Een kracht

verriçhtarbeid,wanneerzijeen beweging

doetontstaan.
Als eenheid van arbeid (kilogrammeter)
geldtde arbeid welke verricht is,wanneer
een kracht een gewicht van 1 K.
G .een
meter heeft opgelicht.
W attvond de kilogrammeter teklein voor
dagelijksch gebruik en stelde een andere
eenheid vast: de paardekracht, dat is de
arbeid, welke is verricht, wanneer een
gewichtvan 75 K.G .eenmeterisopgelicht.
ln de nieuwe werktuigkunde heeft men
daarentegen behoefte aan een kleinere
eenheid:de erg ofde gramcentimeter.

Arduin.Hardsteen (ziealdaar).In België
ishetwoord arduin heelgewoon.Bijons
alleen in dichterli
jken sti
jl,alszinnebeeld
deronvergankelijkheid.
Ark(waterbouwkundel.W oonark,woonschip,gebruiktdooraannemersvan waterwerken.Directiekeet op een schuit.
W oonschepen vallen buiten de PersoneelBelasting,omdatze nietals vastgoed
beschouwd worden.Ten opzichte van de
Inkomstenbelasting wordt een woonschip
alsroerend goed beschouwd,datgeen rente

afwerpt,tenzijhetgebruikvan de arkdeel
uitmaakt van het salaris, hetgeen bij
opzichters van waterwerken soms het
gevalis.

stopnesch droog gehouden te worden.

Arke des Verbonds: De groote schri
jn

metgoud overtrokken en mettweeengelen
op het deksel,vervaardigd op den tocht

Arak.Rijstbrandewi
jn.Alkoholhoudende

der Joden door de woestijn en later in

drank in Indië, verkregen door gisting

den tempel geplaatst. De ark bevat de

van ri
jstofvan melasse.Omdatarak door

Tafelen derW et(Exodus26,33).

bewaren beter wordt, begraaft men ze
in potten in den grond om die veel later
op te graven. In Ceylon en M adagascar
maakt men arak van palmsap.In Europa

doorgistingvan tarwemeelmetbijvoeging
van allerleiriekstoffen.De echte arak van
Batavia staat als de allerbeste bekend, is
stroogeel, helder, met een bitterzoeten
smaak en bevat meer dan 50 % alkohol.

Zijkannietwordennagemaakt.Invierkante

Arkel (bouwkunde).Erkel,erker.Uitstek aan den gevelvan een gebouw,die
niet op den grond, doch op een kraag-

steen rust.Vensterarkel(afb.blz.20).In
deM iddeleeuwen gebruikte menarkelsbi
j

versterkingen. M en kon van den arkel

uitden vijand,diezich dichtbi
jdemuren

van de versterking bevond,beschieten of
hem met kokend water begieten. Het

ARM ENM AD-ARTISJOK
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gebruik van arkels(men zegterkersnaar
het Duitsch) aan woonhuizen is pas in
den laatsten ti
jd algemeen gebruik gewor-

gewenteld in geklutst ei, omgeven met
paneermeel,gebakken,bestrooid met suiker en opgediend met vruchtensaus.

den. De arkel vergroot de kamerruimte

en geeftgelegenheid tot uitki
jken.

ArnhemscheMeisies.Platte,langwerpige
koekjesvan bladdeeg gebakken.Hetbladdeeg wordt tot een 1ap van I
a cm dikte

uitgerold.Uitdatblad steektmen koekjes
met behulp van een gekartelden vorm of

meteen glas.Dezekoekjesworden op een

besuikerde plank langwerpig uitgerold.

In een heeten oven (250 graden)zi
jn ze
in 10 minuten gabakken.

Artisgok.Degroenebloemknop van een
grootsoort distel,die in Zuid-Europa in-

heemschisenalsgroentegegetenwordt(afb.
blz.20,21).Artisjokken worden in ZuidEuropa veelvuldig gekweekten zi
jn daar
alsgroentezeerbekend.In onslandworden

ktrkelof erker.

Arm enraad. Volgens de Armenwet van
1912,een instelling,die tot taak heeft,de
omstandigheden te onderzoeken van personen, die zich als hulpbehoevend aanmelden.De Armenraad geeftinlichtingen
betreffende de armverzorging aan instellingen van weldadigheid en aan de overheid.De Koningin kan in een gemeente
of in een deélervan of in gedeelten van
gemeenten samen, een armenraad instellen. Iedere instelling van weldadigheid
in de gemeente kan een vertegenwoordiger

in den Armenraad aanwijzen. De Raad
benoemt uit zi
jn midden of daarbuiten
een voorzitter en bestuursleden voor den

ti
jd van vierjaren.De Koningin bepaalt
hetaantalleden en benoemtden secretaris.

Arme ridders (keuken). Oud brood
wordt van de korst ontdaan, in plakken
gesneden, geweekt in gesuikerde melk,

Artisjokken.
ze nietvoorden handelgeteeld.M en treft
zewelopbuitenplaatsenaan.Hetismoeilijk
dewortelsden winterdoortekrijgen,want
ze zijn sappig en bevriezen licht. M en

snijdt de knoppen af,wanneer de kelkblaadjes zich beginnen te ontplooien,
gewoonlijk in JunitotOctober.Deknop
geli
jkt op huislook,zoo dik en vleezig
zijn de schutbladeren van hetomwindsel.
M en kooktden knop in ragoutsenpasteien
voor den geur.M en eet ze ook gekookt
met zout of met citroensap. De groote

ASBEST- ATERLING
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sappige schubben hebben een vleezigen
voet, die een olieachtigen smaak heeft.
M en brengtzemetdehand naarden mond
en nuttigtalleen den voet.Heeftmen de
schubben afgeplukt,dan komthetsmake-

kleeding,doeken,matrassen en totkoord.
Van de korte vezels maakt men asbestkarton,asbestcementplaten. Ook bekleedt
men er bandremmen mee om een stroef

lijkebloemhoofdje,destoelvandenartisjok
te voorschijn. Die stoelen worden vaak

In asbestfabrieken neemt men soms een
nadeeligen invloed op de longen waar.
Asbestwasreedsaan de oude Grieken en
Romeinen bekend.De Romeinen wikkel-

m et reepen zeetong gegeten, overgoten

meteen saus van witten Wi
jn.M en neemt
daarvoor hier te lande stoelen in blik,
welke uit Zuideli
jker landen worden

ingevoerd. Versche artisjokken worden

en weinigsli
jtend remoppervlaktekrijgen.

den hun lijken in een deken van asbest,
voordat zi
j ze verbrandden,teneinde de
asch zuiverte kunnen verzamelen.

in hup geheelopgediend.Een kleine soort

artisjok isde kardoen,welke men totde
bladgroenten rekent (afb.blz.21).M en
bindt in October de bladeren van dezen

distelbijeen en bleektzezoo op de wi
jze
van andijvie. M olsla is eigenlijk niets
anders. Dat zi
jn distels (bladeren van
paardebloemen),die men in hetvoorjaar
onder molshoopen aantreft en die daar

geheelvergeeld zijn.Kardoen wordtook
a1s sierplant gekweekt.

Asfalt.Een stof,die voor een grootdeel
uitkoolwaterstoffen bestaaten in denatuur
voorkomtalseenmeervan 40 H.A.op Trinidad,verderaan deRoode Zee,in Syrië
en op Cuba.M en neemt,dathet is ontstaan door langzame oxydatie van petroleum.HetmeesteasfaltkomtuitTrinidad.
M en breektdaarhetasfalt,een taaiharde

stof,die 30 % wateren 30% kleibevat,
uit het meer.Het gat, dat dan ontstaat,
zakt van zelf dicht. De grondstof wordt
ter plaatse gezuiverd en met aardwas,een
zachte soort asfalt,gemengd.

Bi
jValdeTravers(Neufchatel)in Zwitserland vindtmen kalksteen metasfaltdoor-

trokken.Men maaltdezekalksteen fi
jn en
hetmeelkan terstond vooraanlegvan wegen
gebruik'
t worden. Ook in petroleum en
teer komt asfalt voor. Het is een heele
wetenschap geworden om asfalt z66 te
mengen met petroleum resten, grind en
steenslag,datmen een goede deklaag voor

dewegen en daken verkrijgt.Onderbitum en verstaatmen de stoffen uitasfalt,die
in zwavelkoolstof oplossen. Syrisch asfalt

iszuiverbitumen en wordtvoorfi
jn 1ak
gebruikt.Asfaltbeton ismetgrind ofsteenslag gemengd.Asfaltkitisasfaltmethars.

M arineli
jm isasfalt metgummi.Asfaltlak isasfaltmetterpentijn en hars.
Asbest. Steenvlas, een delfstof, welke
tusschen gesteenten in Italië, Engeland,
Corsica en Canada gevonden wordt en
uit kalk en kiezelzure magnesia bestaat.
Hetis een vezelachtige,zachte,buigzame
stof.Somsvindtmen vezelsvan een meter
lengte.De lange vezels hebben tien maal
zooveelwaarde als dekorte.M en verspint
ze tot vuurvaste Nlters, handschoenen,

Aterling. Onverlaat. Aanvankeli
jk was
aterling of etterling de naam voor een

jongen hond uit het eerste nest. Men
meende,datzulk een diertjevergiftig was
(etterbeteekende venijn).Uitdeze beteekenis ontwikkelde zich die van verachte-

lijkebastaard,kind in onreinheid geboren;
het woord werd alleen in ruwe taal gebruikt. Thans is het geadeld;het heeft

AVEGAAR- AVONDSLNAL

Avegaar. Egger, aveç. Lange rechte
boor, welke m et een dwarshout (zet)

De W et bepaalt, dat de kosten besteed
aan behoud van schip en lading, over
de vracht en over de lading moetworden
omgeslagen en dus gemeenschappel
i
jk
moetengedragenwordendoorden eigenaar

gedraaid wordt.Erzijn avegaars m et een
schroef (schroefavegaar,afb.blz.22) en
met een lepel(lepelavegaar).

van het schip (die de vracht ontvangt)
en den eigenaar van de lading (die de
vrachtbetaalt).De bijzondere averijkomt

zi
jn platte beteekenis verloren en komt
in hoogeren sti
jlvoor.

Gaar is afgeleid van geer,datpuntbetee-

kent(vergel.geeren:in eenptmtuitloopen
enaalgeer:i
jzerenvorkom palingtesteken).
Aaf is naaf, heeft de n verloren evenals
aak,datin hetDuitsch nog Nachen heet.
Een avegaar is dus een puntige boor om
naven te boren.

echter ten laste van hetgeen schade heeft
geleden (art. 696 tot 740, W etb. v.

Kooph.).

Avondmaal (kerk).Jezus heeftvolgens
den Bijbelop den laatsten avond van zi
jn
leven het avondeten met zijn leerlingen
gehouden, waarbi
j hi
j het brood brak
en ronddeelde en waarbijhijzeide:y,dit
is mi
jn lichaam''.Hijgafden bekermet
wi
jn rond en zeide y,ditis mijn bloed''.
In 1215 stelde de paus als dogma van de
Katholieke kerk vast:de leer der transsubstantiatio, de verandering van wezen :

bi
j deviering van de miszou inderdaad
op het woord van den priester hetbrood

(de ouwel) in hetlichaam van Christus
en dewi
jn in zi
jn bloed veranderen.
De hervormers kwamen tegen deze leer

in verzet.Lutherbleefhetdichtstbi
jde
Room sche opvatting. Zwingli verklaarde

debi
jbelschewoordenvoorzinnebeeldigen
zag in hetAvondmaalalleen een heiligen

maalti
jd.Calvijnwasvanmeening,dathet
lichaam vanChristuszedelijkwerdgenoten
en stond dustusschen beideopvattingen.
Thans is de beteekenis van het Avondmaalveelminderdan vroeger een onder-

werp vanverdeeldheid.InalleChristelijke
kerken wordt het Avondmaal op gezette

ti
jden herdacht.In de R.K.Kerk elken
Schroefavegaar.

Averij (rechten). Schade aan schip en
lading.DeW etonderscheidtaveri
jgrosse
of gemeene averi
j en bijzondere averi
j.
Ondergemeeneaveri
jverstaatmenhetgeen
voor behoud van schip en lading is opgeofferd.

Onder bijzondere averijverstaatmen de
schade aan schip en lading geleden en in
hetalgemeen :verliezen,welke nietopzet-

telijk totwelzi
jn van schip en lading zi
jn
geleden.

dag in de m is.M isofmissa noemde men
in de eerste eeuwen van het Christendom
de openbare godsdienstoefening in het
algemeen en welnaar de woorden uitgesproken vöör het Heilig Avondmaal: lte
missa est'': Gaat heen, de vergadering is
ten einde. Tegenwoordig verstaat men

onder A4ishetofer van brood en wi
jn,
dat de priester aan God opdraagt in het
eerste gedeelte: de Offerande. In het
tweede deel,de consecratie,wordtvolgens

de R.K.leer hetbrood en de wi
jn ver-

anderd in hetlichaam en bloed van Christus.In het derde gedeelte,de Communie
worden beide genuttigd.

AZIJNHOUT-BAAN

Agijnhout.Een harde,vaste,taaie,veerkrachtige soort eikenhout,die uit ZuidEuropa wordt ingevoerd als dunne stam-

men,welke men azijnstokken noemt.Ze
zijn afkomstig van den wintergroenen
eik ofhulsteik.Hetwoordiswaarschijnlijk

een verlichting met schitterlicht (beurtelingseenverduisteringen eenverlichting),
metbliksemlicht(korteti
jdperken van een
sterk licht),uit boeien,uitvuurschepen,
uitvuurtorens.

van het Fransche chêne afgeleid.

Baak(bouwkundel.Eenbaakiseen ronde

Hetazi
jnhoutwordtgebruiktvoorkammen

of vierkante stok met een llzeren punt,
op afstanden van 50 cm beurtelings rood
en wit geschilderd. M en gebruikt een

van kamwielen, die geen grooten druk
te verdragen hebben, zx als de groote
molenkammen. Voor kleine kamwielen
gebruikt men palmhout of pokhout.
Verder maakt de timmerman er houten

hamers van, omdat het hout moeili
jk
splijt. Het azijnhout heeft een roode
kleur en vertoont geen duideli
jke jaarringen.

Agijnmoer.Hetgri
jzevlies,dat zich op
bier vormt en dat uit azi
jnzuurbacteriën

bestaat. Deze bacteriën veroorzaken de

azijnzure gisting,waarbijde zuurstofvan
de lucht zich met den alkoholverbindt,

die daardoorin azijn overgaat.Om azi
jnzuur in het groot uit alkohol te maken,
brengt men den alkohol over een groot
oppervlak met zuurstof in aanraking.
Daartoe laat men de vloeistof over houtkrullen druppelen; op die houtkrullen

vormtzich dan azi
jnmoeren deazi
jnzure
gisting heeft dan een snelverloop.

baak bijhetopmeten van een terrein of
bijhetuitzetten van een bouwwerk.Een

zel:eesbaak is een lat met verdeeling in
centimeters en met om gekeerde letters,

welkedoorden ki
jkerbi
jhetwaterpassen

rechtop gezien worden. Dat waterpassen
geschiedtalsvolgt:M en slaat op hetter-

rein paaltjes,aan den omtrek van het

terrein,zoo diep in den grond, dat de
bovenkanten ongeveereen waterpas vlak
vormen. De bediener van het waterpasinstrument gaat staan in het midden van

hetterrein.De baakhouder gaat bij een
paaltje staan en zet de zelfleesbaak op
datpaaltje.Men kan nu doorden kijker

van hetzuivergesteldewaterpasinstrument
een bepaalde hoogte, een willekeurig
merk op de zel:eesbaakinhetooghouden.

De baakhouder gaatdan bi
j een volgend
paaltje staan en slaat op aanwijzing van
den man aan het waterpas het paaltje
zoo ver in den grond,dat de waarnemer

Baaierd. Groote verwarring,warwinkel,
chaos. Volgens de Grieksche fabelleer
werd dewereld geschapen uitden baaierd,
den chaos,den mengelklomp van vuuren

hetzelfde merk op de zel:eesbaak in zijn
vizierkri
jgt.Heeftmen aldusallepaaltjes
op dejuiste diepte geslagen door steeds
den k'
i
jker met den baakhouder te laten

water.

meedraaien,dan vormen alle bovenvlakten

Ook volgens het scheppingsverhaal in

der paaltjesinderdaad een waterpasvlak.

Genesis was de aarde eerst ,,woest en
ledig''*
Een baaierd van masten en balken. Een
baaierd van tegengestelde meeningen.

Baal (papier). Een baal
= 200 boek = 5000 vel.

zijdeeluitvan hetgasthuis.Erwasdan

Baan. Grondwerk: Onderlaag van een
weg, bestaande uit puin, aarde of zand.
Sm id :Hetbovenvlak van hetaambeeld.
Hetslagvlak van een hamer.
Steenbakker: D roogveld van den versch
gevormden steen, tusschen twee steen-

een baaierdvader en een baaierdmoeder,

hagen (loodsen)in.De baan isgewoonli
jk

Voortswasdebaaierdeerti
jdsin desteden

hetpassantenhuis,deliefdadigeinrichting,
waar landloopers en onbehuisden nacht-

verblijf vonden. Vaak stond de baaierd

onder het beheer van de stad en maakte

maarordelijk washeterniet.
Baak (scheepvaart).Baken.Aanduiding
van het vaarwater.Deze bakens bestaan

uit een betonning (bakens met tonnen),

15 meter lang en 5 meter breed.
Algemeen : Een omheind veld vooreen

bi
jzonderdoelbestemd:Lijnbaan,maliebaan,renbaan,wildbaan,hertebaan,vinke-

baan,tennisbaan,i
jsbaan,golfbaan.

BAANDERHEER- BAARDW ERK

Baanderheer.Vri
jheer.Totaan de15de

eeuw had men in onze gewesten een groot
aantal kleine leenmannen, die weinig in
macht verschilden.Deze bevochten elkaar
en sommigen breidden hun macht uit ten
koste van de anderen en zoo ontstonden

grootere leenen, welke erfeli
jk werden.
De vorstgafaan die heeren den titelvan
graaf ofhertog.Dezezetten onderling den

stri
jd voortenzookwamen onzegewesten

onder een enkelen leenman: den graafof
hertog of onder den bisschop. Slechts
enkelen onder die kleine leenmannen

wistenhun onafhankeli
jkheidtebehouden.
Datwaren de,,
vrijheeren'',in Gelderland
##baanderheeren''genoemd.M en had toen
de vrijheeren van W assenaar,van Arkel,
Van Borselen,Van Renesse,Van Zuilen,

Van Ni
jenrode en de baanderheeren van

Berg,W isch,Baar en Bronkhorst.
Deze edelen hadden het rechtbehouden,
onder eigen banier en met eigen kri
jgsvolk naar hetkeizerli
jk ofkoninklijk leger

te trekken en mee te stri
jden.Zoo zi
jn
de bannerijen of baanderheerlijkheden
ontstaan.Detitelwerd in laterti
jd zonder
verdere rechten of verplichtingen als

s/an een vogelveer:I)e vlag va= een ve*er
wordtgevormd doorde baarden terweers-

zijvan de schacht.
Baardmankruikje. Een geglazuurde,
bruine, steenen kruik met een oor,uit

den ti
jd van de 16e'en 17e eeuw,
waaraan men onder de tuit een mannegezicht met een baard vindt aangebracht.
De kruik isnog verderversierd,somsmet
een band over het midden en met een
inschrift.M en vindt er een verzameling

van in hetRi
jksmuseum.
Baardwerk (waterbouwkunde).Bleeswerk.Zinkstuk van ri
jshout,gebruiktbij
den aanleg van kribben in de rivieren.

M en vlechtri
jsbossen in lagen samen tot

baardwerk van ten hoogste een meter
dikte. Dan wordt het vlot gemaakt en
naar de plaats van bestemming gesleept,
waar men het, met steenen bezwaard,

laatzinken.Op deze wi
jze verkrijgtmen

een fundamentvoor deaan te leggen krib.
Ook voor oeververdediging gebruikt men
dit baardwerk. Het beveiligt den oever
tegen uitschuring door den stroom .

hooge adelli
jketitelverleend.Hetwoord
banjerheer wordt thans gebruikt voor

ienland,die den grooten heeruithangt.

Baantjesgast. Vroeger bij de marine

schepelingen,die niet totde ,,combattanten'' werden gerekend: bottelier, kok,

hofmeester,schri
jver,timmerman en zeilmaker.Tegenwoordig hebben ook zi
jeen
post in het gevecht.

Baar.Iemand die voor 't eerst in Indië
komt, een groen aan de cadettenschool,
een onbevaren m atroos.

Baard.Timmervàk:Bi
jwenteltrappen,de

inzinking van detraptredein derond'espil.
M etselvak: De overtollige voegspecie,

die bi
jhetvoegen onderden voegspi
jker
uitpuilt en met de punt van den voeg-

spi
jkerwordtweggenomen (de braam).

Sm idsvak:Hetblad van een sleutel,voorzien van kepen en kruisen.

Gieteri
j:Deoneffenhedenbijdegietnaden
(braam).
W aterbouwkunde: De pluimeinden van

hetwilgenrijs(bleezen).Baardwerk:werk
van ri
jshout.

Baddings.

BADDINGS- BAKSTAG

Baddings(tim merm an).Battings.Plankentot2duim (5c.M .)dikteheeten delen,
van 2- 2*
a duim battens of baddings en
van 3 duim platen.

Gewoonli
jkhebbendebaddingseenbreedte
van 6duim (15,3 c.
M .).M en gebruiktze
als vloer-en zolderbalken (afb.blz.24)
en ook voorvensterkozi
jnen in halfsteens-
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Bakerm at.Zitplaats van de baker,wan-

neer.zijvoorhetvuur hetkind op haar
schoot verzorgde. De bakermat was een
biezen stoelin den vorm van een mand
met hoogen rug. Later kwam de baker-

stoel en de bakermand (een vuurmand
waarin een komfoor met vuur werd

geplaatst).

m uren .

W ieg en bakermat. Van de bakermat af.

Bagge.Juweel,sieraadmetedelgesteenten,

Bakkerskolen. Gedoofde houtskool van

gouden sieraad,kleinood.Vingerring met
een edelsteen.

Baggelaar (veenderij). Veenarbeider,
die m et den baggerbeugel werkt.Baggelaarsturf is zware, Friesche, harde turf,
tegenover lange turf of steekturf, welke
licht en zacht is en uit de hooge venen
gestoken wordt.

den bakker afkomstig.Deze stookt zi
jn

oven met takkebossen. Is de oven heet,

dan neemt hijhetvuurer uit,dooftde
gloeiende houtskoolen verkooptdie doove
houtskoolaan dehuisvrouwen,die er hun
kachelmee aanmaken.
Bakkerstor. Kakkerlak, die de warmte

van den bakkersoven zoekt. Het zi
jn
lichtschuwe,vraatzuchtige dieren,die een

Bak (waterbouwkunde). Plat, houten
of ijzeren vaartuig voor grondvervoer.
Gewoonli
jkheefteen bak 10 kub.meter
inhoud.
Zolderbak:meteen vastdek.Bakschipper:
de schipper op een bak,de man die den
bak bestuurt als die gesleept wordt.

Bak (zeevaart).Eigenlijk isde bak een
houten schotel,waarmede dewarme spi
js
van den scheepskok wordt gehaald voor
een aantal matrozen, die aan dezelfde
tafel eten.Veertien man aan denzelfden
bak.Aan denzelfden bak.geplaatstworden.

onaangenamen geur verspreiden.Ze zi
jn

uit het Oosten afkomstig en thans over
geheel Europa verspreid. De Amerikaansche kakkerlak isdoorde scheepvaart
in alle havensteden gebracht.Deze soort
heeft een bruine kleur.De bakkerstorren

zijn donkerder.
Bakpoeder. Een poeder van gel
ijke

deelen wijnsteenzure kali (cremortart),
dubbelkoolzure soda en fijn ri
jstemeel.
Indien datpoedervochtigwordt(éusook
als het tot beslag gemengd wordt),ontwikkelt zich daaruit koolzuur, welke het

De baksmaats moeten elkaar helpen bi
j
ziekten.Baksgewi
jsaantreden.

beslag doet ri
jzen. Bakpoeder vervangt

Bak (scheepswoord). Een opbouw op

Bakspieren (zeevaart). Rondhouten,

denboegvanzeeschepen,waatinzichinden

welke in een waterpas vlak buiten boord

regeldeverblijvendermatrozen bevinden.

gedraaid kunnen worden.Zij dienen om

aangenaam verblijf,wanneer het stormt,
omdat er toch welzeetjesoverkomen en

Bakspieren'komen op koopvaardijschepen

Er is een waschplaats en een schaftlokaalin.Deopbouw keerthetoverslaande
water, maar niettemin is het geen

gist.

ersloepen aan vastte maken.De matrozen
klimmen dan langs een touwladder uitde
sloep op de bakspier en loopen daarover
binnenboord.

de stampbewegingen van het schip daar

nietvoor,alleen op oorlogsschepen,wan-

het sterkst zi
jn.Op het achterschip is

neerzelangen ti
jd op de reedeliggen.

ook zulk een opbouw : de kampagne.De
bak isvoorschepen,welke houta1sdeklast

vervoeren, wetteli
jk
(schepenwet 1931).

voorgeschreven

Bakelaar.Verouderd woord voor laurier.

Bakstag (zeilvaart).Bakstagen zijn een
bi
jzonder soorthoofdtouwen.Een hoofdtouw is een onderdeel van het want en

dient om den mastzijdelingste steunen.
Een bakstag bestaat uit een staaldraad,

BAKZEIL-BALKENBRIJ
voorzien van een takel,waarmedemen den
draad strak kan aanhalen. Die békstag
loopt van den top van den mast naar ter-

zi
jde en naar achteren endientom doorbuiging van den mastnaarvoren tegen te
gaan.Sà/ordt nu een zeilgevoerd,dat den
mast naar voren buigt, dan wordt het

bakstag aan de li
jzijde nietgebruikten
het loefbakstag wordt strak aangehaald.
Bakstagen kolpen alleen op kleine zeilschepen voor,dus op binnenschepen.
Bakstagwind :een wind welke schuin van
achteren inkomt,datisinderichtingwaarin
de bakstagen loopen.

Bakzeil (zeilen).Een zeilstaat bak,als
de schootaan de loefzi
jde van het schip
vast staat en de wind dus van den verkeerden kantin het zeilvalt,waardoor de
vaart vermindert. M en haalt een zeil
bak,wanneer men met een zeilschip wil

bi
jdraaien,d.
w.z.wanneermen methulp

van de zeilen het schip wi1 doen stil-

liggen b.v.om een sloep te strijken,een
loods over te nemen of afte geven.
Het zeil bak halen of bakzeilhalen heeft

in fkuurli
jken zin öök de beteekenisvan
bijdraaien.
Ba1 (ontleedkunde). Het gedeelte van
de handpalm of den voet,dat volgtopde
vingers of op de teenen.

Bi
j paarden:het achterste deel van de

hoefzool.,,Nauw in de kronen en in de
ballen''*

Baldakijn.Vroegerdenaam vaneenzi
jden
weefsel, dat uit Bagdad (Middelned.
Baldac) kwam. Thans een troonhemel
boven het altaar in de R.K.kerk,boven

den Pauseli
jken ofBisschoppeli
jken zetel.
De hemel,waaronder bij processies,het
Allerheiligste wordt rondgedragen.

balie gebruiktvoor afsluiting in het algemeen,voor de palen,waaraan op de vee-

markt de koeien zijn vastgemaakt; voor
een brugleuning (baliekluiver).
Baljuw.In den graventijd washetland
verdeeld in baljuwschappen en onderverdeeld in ambachten.De baljuw had
in het bal
juwschap de hooge rechtspraak.
Hi
jwasdeopenbareaanklagerindeHooge
Vierschaar,waar de li
jfstraffelijke rechtspraak werd uitgeoefend.De schout had

in zijn ambacht de burgerli
jke zaken en
kleine misdrijven te berechten.Indien de
graaf aan een dorp stedelijke rechten
verleende,dan kreeg de stad tegelijk het
recht zelf voor de veiligheid en voor de
lage rechtspraak te zorgen,Nvaarvoor dan

een stedeli
jke schoutwerd aangesteld.In

sommige steden noemde men den schout

ook wel baljuw,ofschoon hij slechts de
lage rechtspraak '
had. De bal
juw van
Gooiland:GerritCorver(1785- 1795)is
nog in het Gooi bekend als de bouwer
van hetwoonhuisop Gooilust.In sommige

waterschappen was de baljuw tevens de
dijkgraaf en aan de hoogheid van den
baljuw dankte het waterschap den naam
vanhoogheemraadschap,terwijlmenelders
van heemraadschappen sprak.Die namen

bestaan nog (zie waterschap).
InPutten sprakmennietvan baljuw maar

van ruwaard.
In hetOosten van hetland werd hetwoord

bal
juw ooknietgebruikt,maarsprak men

van drostofdrossaart.Evenzooin hetLand
van Heusden, de Graafschap Leerdam ,

de Baronie van Asperen en Ilselstei
jn.
In Vlaanderen heeftmen den Kerkbal
juw,
den kerkeknecht in livreimet den hellebaard.

Balkenbrij(keuken).Vleeschgerecht bij

gezaagde ton,een kuip, een tobbe. Een
baliemand is een groote waschmand.

de slachtin Gelderland.Het vleesch van
den varkenskop en ander vleeschafval,
bloed en vet wordt met boekweitenmeel
gekookt, krenten, rozijnen en kruiden

Balie (rechten). De advokaten bi
j de
rechtbank.Eigenli
jk hethekwerk om de

worden bi
jgevoegd en allesin een vorm
gegoten.Nabekoelingwordtditaan schij-

Balie (vat). Een open vat, een door-

plaats,waar in de rechtszaal de pleiters
hun zetel hebben.M en spreekt van ,,De
Haagschebalie''.,yBestemd voorde balie''.
#,Een sieraad van de balie''.
Behalve voor hekwerk wordt het woord

ven gesneden en gebakken.
Om te kruidengebruiktmenrommelkruid,
dat zoet smaakt en een roode kleurgeeft,

verder anijszaad,kruidnagelen en nootmuskaat.

BALKGAT- BALIJE
Balkgat (houtzagerij). De waterkolk,
waarin de balken en stammen bewaard
worden.

Balksleutel (bouwkunde). Sleutelbalk,
sleutelstuk'
.In vroeger ti
jd,toen men in
woonhuizen aan de zoldering moerbinten
en kinderbalken had,vergrootte men het
draagvlak van het m oerbint door er een
korten balk onder te plaatsen. Dit was
de balksleutel,welke vaak werd versierd.

Ballastschop.Grooteijzeren schop.Ballast is grintofzand.
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een bali
je meteen balier aan het hoofd
(fr' baillie: heerschappij, rechtsgebied).
De balierhad hetopperbestuuren bezocht

regelmatig zi
jn commenderijen.Erwaren
er twaalf in Europa.
Na de Hervorming verloor de Orde van

St.Jan het karaktervan monniksorde en
werd zi
j een vereeniging van adellijken
onder den naam van Duitsche orde of

Johanniterorde.Zijhad uitgebreide bezittingen ook.in ons land.Die in ons land

stonden grootendeels onderde Bali
je van
Utrecht; enkele hofsteden in Overi
jsel
onder de commenderij van Steinfurt.
Napoleon heeft de orde opgeheven en de

Balsem .Alle uitboomen vloeiende harsachtige sappen, die aangenaam rieken

bezittingen verbeurd verklaard (1811).In
1815 werd zi
jevenwelhersteld.De balije

noemtmen balsems.In hetbijzonderzi
jn
hetdeplanten,diebi
jdeRoodeZeegroeien,

van Utrecht kreeg haar goederen terug.

Op de goederen van deCommenderijvan

welke balsemsleveren.M ekkabalsem geldt
nog als een wondermiddel. M en kent
verder tolubalsem in reukwerkfabrieken
gebruikt, perubalsem voor wondverband
en voor sommige blaasaandoeningen,
Copaivabalsem eveneensvoorblaasziekten.
De Canadabalsem is helder en heeft dezelfdebreking van hetlicht alshetglas en
dit is de reden, dat men Canadabalsem
gebruikt om microscopische preparaten

Steinfort maakte het Domein aanspraak.
De boeren van die hofsteden,die reeds
in vele geslachten oude betrekkingen tot

onderdekglaasjesin te sluiten.

dat aan den Staat het rechtwerd ontzegd
eigenaar van drie met name genoemde

M en maakt tegenwoordig kunstmatige
balsems uit hars en vluchtige oliën.

Balije.Een riddergenootschap,een adellijke vereeniging,waarvan de verre oorsprong dagteekentin hetjaar 1065,toen
dappereriddersvanallelanden,dietenti
jde
van de Kruistochten tegen de Turken
gevochten hadden, zich vereenigden met

adellijke geesteli
jken om als monniken
van barmhartigheid een kloosterte stichten

bijdekerkinJerusalem,gewi
jd aanJohan-

nes den Dooper. Zoo ontstond de Orde

van St.Jan,doordeDuitschersJohanniterordegenoemd.Naden valvan Jerusalem
trokken de monniken naar Cyprus,daarna

naarRhodesen toen naarM alta,waarzij

eveneens de barmhartigheid betrachtten.

De orde verwierf ri
jke bezittingen en
stichtte door geheel Europa ordehuizen

(huizen van beheer) en kloosters. In de

13de eeuw ook in ons land. Die orde-

huizen heetten commenderijen en verscheiden commenderijen vormden samen

de commenderijhadden,erkenden echter
hetDomein nieten weigerden den cijns.
Dit geschileindigde na een proces,tegen

vierhofsteden,waarbi
jde Rechtbank van
den eersten aanleg te Almelo in 1837 en
in beroep het Provinciaal Gerechtshof

vanOverijsselopden18Oct.1841besliste,

erven te zijn,voornamelijk op grond van

de onwettigheid der ophe/ng van de
Orde.De boeren werden dus eigenaars.
In 1909 werd de Bali
je van Utrecht
zelfstandig. Om als ridder der orde te

worden toegelaten moestmen 8 adelli
jke
kwartieren kunnen bewijzen,d.
w.z. dat
8 overgrootouders van adelli
jke afkomst
moesten zijn. Eenige Duitsche balijen
eischen16,32soms64adellijkekwartieren.
Nederland bezitweinigouden adelen daarom werden vroeger vaak Pruissen tot lid
benoemd. Later werden de eischen ver-

laagd tot4 adellijkekwartieren.De Balije
van Utrechtis nog zeer rijk.De gelden

worden gebruikttotondersteuningvan behoeftigeleden,voordadenvan barmhartig-

heid en verderworden zi
jverdeeld onder
de leden. In Duitsche balijen,die ook
jongenadeltoelaten,wordenNederlandsche
ridders benoemd tegen betaling van 1000
gld.
Aangezien volgens de overlevering alleen

BAN- BAN IER

Protestanten tot de Orde van St. Jan
worden toegelaten,hebben de Roomschen

een eigen adellijke vereeniging gesticht
onderden naam van M althezerOrde.
De ridders van beide orden dragen een
uniform en een kruis en allen kunnen

benoemd worden tot kapitein en majoor
in het leger.

Ban. 1. Plechtige afkondiging of een
plechtige handeling uit naam van de
Koningin. De ban wordt met trompet-

geschalgeosend en gesloten.
2.Eerti
jds:Oproeping van den leenman
totzijn vazallen.Heerban.Vroegersprak
men ook van een ban van de schutterij;
een lichting.

3.Rechtsgebied.Eertijdsheetteeengebied,
waar een heer de rechtspraak uitoefende,
een ban. De Ban van Gorinchem en de

vier Bannen van Duiveland zi
jn nog

overheidswege geschouwd (gekeurd) werden.Debandi
jk van Brummen isin 1925
doorgebroken.De bandi
jk van Goor was
oorspronkelijkeen verhoogdewegdoorhet
drassige land ten behoeve van den landsheer op het slot Het Schild.Het onder-

houd vandien bandi
jk berusttenietbi
jde
Mark, maar bij het geheele landschap.
Thans is deze bandijk een straat in de
gemeente Goor, die zich noch verplicht,

noch bevoegd achtden bandijk teonderhouden.HetRi
jk heeftnu hetonderhoud

op zich genomen en er een tolgeplaatst.

Banbosschen en banFoudenzi
jndomeinen
in Zwitserland,waar 75 % van het bosch

onderri
jkstoezichtstaat.Daarmagzonder
toestemming van de overheid niet geveld
worden.

Jachtban was van ouds de naana van de
streek,waar de overheid (de graaf) het
jachtrechtuitoefende.Degraven van Zut-

bestaande streeknamen.In andere deelen
van ons land sprak men van ambachten.
4.Onderdeel van een waterschap in
Noord-Holland,belast met een onderdeel
van de taak van het waterschap zelf

fen bezaten een gebied,dat zich over de
Veluwe uitstrekte en overeen nog grooter

(schouw van de watergangen). Er zi
jn

8.Ban wasook de naam van den hoogsten
dienaar van de oud-Kroatische vorsten,

daar nog 62 bannen in de provincie.

gebied hadden zijdenjachtban.Een banpaal is een steenen paal,welke de grens

van den jachtban aangaf.

5.Banvloek.Kerkeli
jke ban.Bi
j de lrerk
van Rome had vroegerde ban een wijde
strekking.Bijden kleinen ban werden de
heiligesacramenten onthouden en bi
jden

laterin hetHongaarsche ri
jk de bewind-

grooten ban werd de banneling geheel

Oudtijdsverstond men onder een banaat

de kerk uitgesloten. Zijn onder-

eengrensgewest,zooalsmen datin Duitschland onder het woord M ark verstond.
De landstreek welke thans De Banaat

van

geschikten waren ontslagen van degehoorzaamheid aan hun heer. Op 15 M aart
1580 sprak Filips 11 den ban uit over

W illem van Oranje,dieeen vijand van het
menschelijk geslachtwerd genoemd.Ieder
mocht zich meester maken van zijn lijf
of goed.Tegenwoordig is bijde Katholieken de strekking van den ban uiteraard
beperkt.De Protestanten kennen den ban
alleen als kleinen ban :uitsluiting van het
Heilig Avondmaal.
6.Betoovering. Bewegingloosheid, overeenkomende m etdievan de plechtigheden
bij den ban. In den ban eener ziekte.
Sneeuwban. In het Duitsch zegt m en
##gebannt'' voor geboeid en op de foto-

gro sche plaat,,gebannt''(vastgelegd).
7.In samenstellingen : aan de overheid

behoorend.Bandi
jkenwarenindeM iddeleeuwen diezware rivierdijken,welke van

voerder van de grensprovinciën. De
voornaamste van die provinciën waren :
Dalmatii,Kroatië,Slavonië,Bosnië.

genoemdwordt,iseendeelvan Hongarije
langs den Donau, beroemd om haar
klimaaten haar vruchtbaarheid.

Banier.Dichterlijk woord voor vaandel,

standaard, veldteeken, vaan, het teeken
waaronder een legermacht is vereenigd.
M en spreekt van: de banier ontplooien,
opsteken, opheffen, om:oersen, dienen,
zwaaien,volgen,planten.
In de M iddeleeuwen hadden baander-

heeren,vri
jestedenenkerkelijkegestichten

een eigen banieren thanswordtin optochten van vereenigingen een banier,vaandel,
doek metkleuren en teekens op een stok
meeged'
ragen.
De staande stok van het vaandel of van
den banier heet de standaard. ,,De vlag

BANKBREUK- BARG

29

Bij de ruiterij spreekt men vaker van

zilveren van coupons, ontvangen van
gelden in deposito tuitzetten van geld tegen
een rente,welke wisselt naar den opzeg-

en wordtgedragen doorden kornet(2de
luitenant). Bij de infanterie heeft men

prolongatie,plaatsen van leeningen,handel
in edele metalen,inwisselen van vreemd
geld.

hangt bij den standaard neer.''Bi
j uitbreiding;hetvaandelzelf.

standaard. De standaard is kleiner van
doek en korter van stok dan een vaandel

gingsduur), sluiten van beleeningen en

een groot vaandel aan een langen stok.

Koninklijke standaard: vaandel met het
koninklijk wapen.
Bankbreuk.Indien een gefailleerd koopman buitengewone verteringen maakt,
onder bezwarende omstandigheden geld

opneemtofwanneerhi
j zi
jn boeken niet
ongeschonden tevoorschi
jn brengt,pleegt
hij eenvoudige bankbreuk. Indien hi
j

lasten heeft verdicht of baten heeft verzwegen, goed aan den boedel heeft onttrokken ofonderde waarde heeftverkocht,
indien hi
jeen schuldeischerheeft bevoordeeld of zijn boeken nietheeft bijgehou-

den,pleegthijbedrieglijke bankbreuk.
Bi
j eenvoudige bankbreuk is de hoogste
strafeen jaar;bijbedriegli
jke bankbreuk
zesjaar.
Iemand,die geen koopman is,kan we1in
staat van faillissement verklaard worden,

Bankhamers.

Bankschroef. Ilzeren klemschroef aan
de werkbank om het werkstuk vast te
houden.
Bankwerker.Vakman,die aan de werk-

maar van bankbreuk kan bij hem geen
sprake zi
jn, al kunnen dezelfde handelingen als bi
j bankbreuk wel bestraft

bank het ijzer met gereedschap fijne

worden.De bepalingen omtrentbankbreuk
komen voor in het W b. Strafrecht
onder art. 340- 347.
Er is een wetsontwerp ingediend,waarin
wordt voorgesteld,het onderscheid in dit
opzicht tusschen kooplieden en nietkooplieden te doen vervallen.

Bansterdeur.Banderdeur,bansdeur.Bans
is schuur.In Saksische streken de groote
schuurdeur. Het voer valt om voor de
bansterdeur: het schip strandt vlak voor
de haven.

Banket (waterbouwkunde). Ingraving
meteen waterpassen bodem in een beloop

(helling).M en graaftb.
v.een banketin
een rivieroeverom ereen rijswerk op aan
te leggen.

Bankhamer (smid). De hamer van

bewerkingen doet ondergaan.

Barbeel(visscherijl.Nederlandschezoetwatervisch, gekenmerkt door vier dikke
voeldraden aan de bovenlip. De kop is
smal,de lengte van het lichaam is 30- 50
cm.Barbeelleeft in scholen in stroomend
water en slaapt 's winters op den rivierbodem .Is niet algemeen.

Bard. Dichter en zanger bij de Kelten

bankwerkers, die hun werkstuk aan den
werkbank gereedmaken.Deze hamer heeft

en de Germanen.Hullebroek,de Vlaamsche bard.

aan een derzijden een scherpen kantom
ermee te klinken (uitpletten van klinknagels).Afb.blz.29.

Barg (veeteelt).Borg.Gesneden mannetjes varken, bestemd voor mestvarken.

Bankier.Het bankiersbedrijf omvat het

algemeen.Een mannelijk fokvarken heet

In Friesland iseen barg een varken in het

koopen en Verkoopen van efecten, ver-

beer.

BARGOENSCH- BARNSTEEN
Bargoensch. Dieventaal. Onverstaanbare

eengrootschepnet,deaanrollendebranding

taal(fr.baragouin).

tegemoet.In hetzonlichtziethi
jzijn buit
glinsterenindegolf,steekterzijnschepnet
onder en weet op deze wijze soms wel

Bark (zeilvaart).Een zeilschip metdrie
of vier masten, waarvan de achterste
mast niet met razeilen,maar met gaffelzeilen is.getuigd.

Barkas (scheepvaart).Groote scheepssloep,soms meteen motor ofmetstoom-

vermogen (stoombarkas),om schepelingen
ofpassagiersnaarenvandenwaltebrengen.
De goevernementsvaartuigen op Suriname

zi
jn vaak stoombarkassen.
Barm
(waterbouwkunde). Berm.
W aterpasliggend gedeeltevan een glooiing

totsteun dienend.Gedeelte van een dijk
of weg,dat terzijde van de kruin ligt.
M etgrasbegroeidebermen.In devestingbouw :het deeltusschen borstwering en

gracht.InVla'
anderen:ribbetjesoppapier,
op geweven stoffen,barmpjes.
Binnenberm, buitenberm . Barmsloot:

eigenlijk sloot langs den dijk, maar in
polders de groote slooten welke het water

afvoeren(tegenoverscheidslooten;debarmslooten staan onder polderkeur,de scheid-

slooten niet).
Barnsteen.Een harsafkomstig van vroegere harshoudende sparrenbosschen. Ter
plaatse waar nu de Oostzee is, moeten
vroeger uitgestrekte sparrenbosschen heb-

bengestaan,welkedoordezeezijnbedolven en metslijk en zand bedekt.
Thans liggen de resten aan de kust een
paar meter onder de oppervlakte van het
water in den grond onder het bereik van
de branding,welke er sïukken hars uitspoelt en op het strand werpt.Het hout

moet zeer ri
jk aan hars zi
jn geweest,

want men heeft stukken barnsteen van

700 kg gewichtgevonden.Bi
jeen enkelen

tien pond op een dag te bemachtigen.

Hijleverthetdan aan de staatsopkoopers

af,wantde handelin barnsteen is sedert
1837 het uitsluitend recht van den staat.

Oorspronkelijk was heteen rechtvan de
Duitsche ridders, later van de vorsten.

Blijkbaar heeft de zee met slib en zand
kleine stukjesbarnsteen naar elders vervoerd,want men vindt deze aan de kust
van Ameland, van Schotland en hier en
daarin Engeland.
Reedsvan oudswasbarnsteen een gewaardeerd handelsartikel. Homerus vermeldt
hetonderden naam van Electron,van welk
woord het woord electriciteit is afgeleid.

De wijsgeer Thales van M ilete heeftnl.
in 536voorChr.ontdekt,dathetbarnsteen

na wrijving lichte voorwerpen aantrekt

en ook thans nog zietmen op de markten
de kooplieden de proef van Thales herhalen, ten bewi
jze dat hun koopwaar
van echte barnsteen is gemaakt en niet
is vervalscht, een proef, die evenwel

nietdebewi
jskrachtheeft,welkedekoopmaneraantoeschri
jft.Reedsinhetsteenen
ti
jdperk schi
jntmen halsketens eh kralen
van barnsteen gemaakt te hebben; ook
de Romeinen deden dit.In de graven der
Egyptenaren heeft men barnsteenen versierselen gevonden; vanwaar deze het
barnsteen kregen isnietbekend.De Grieken en Romeinen ontvingen hetvan Noor-

deli
jke volken,die het amber noemden
en voor bewierooking gebruikten. Thans

maakt men van barnsteen sigarenpijpen.
Het kan warm gebogen en gesneden

worden. M en heeft barnsteendraaierijen
in Danzig en in W eenen.Van den afval
maakt men barnsteenvernis,datmen voor

storm aan de kust van Samland werd
eens voor een waarde van 30 duizend
gulden aan het strand gespoeld. Reeds

schilderi
jen gebruikt.Ook worden kleine
stukjes wel tot groote stukken Samen-

meerdan 3000 jaarvischtmen daarnaar

herkenbaar blijft aan de luchtbelletjes,

barnsteen. Thans wint men het er door
baggeren en graven metmachines:eenige

honderdduizenden kilogrammen 's jaars.
M en doet het er echter ook nog met
eenvoudige hulpmiddelen. W anneer na
een storm de golven wat bedaren, gaat
de visscher in een oliepak,voorzien van

geperst,hetgeen methetm icroscoop steeds

welke zich platgedrukt voordoen. Barnsteenoliewordttervervalschingvanmuskus
gebruikt.Het heldere barnsteen heeft de
meest waarde. M en maakt barnsteen na
met kopalhars en celluloïd.Kopalhars is

n1.een soortgeli
jke stof,maar afkomstig
van vlinderbloemigen.

BART-BASTJES
M en heeft in barnsteen afdrukken van
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vliegjes gevonden. De vlieg is vroeger

Devolwassenrupsisbedektmetgeleharen
in bundels.Op hetnegende en tiende 1id
hebben zeeen roode wrat.De haren zitten

gebleven en hetlijkt,alsoferaan devlieg

1os en bevatten gif;het zi
jn zgn.netelharen,welke gemakkelijk huidontsteking
en slijmvliesontsteking kunnen geven bi
j

door het hars omsloten en toen vergaan;
de afdruk ervan is echter in hetbarnsteen

niets is veranderd. Als merkwaardigheid

hebben deze zgn.barnsteenvliegjes veel

de vangers,te meer,daardie haren weer-

handelswaarde gekregen en men heeft ze
nagemaakt. ln de musea van Konings-

haakjes hebben. Vooral oogontstekingen
zi
jn voorgekomen, doordat de vangers,

verzamelingen van.Afdrukken vindtmen
van termieten,sprinkhanen,spinnen,maar
ook van bloemen en planten,welke in een
tropisch klimaat thuis behooren. In het

bergen,Berli
jn en Danzig heeft men er

die de rupsen met de handen aanpakken,
later in hun Oogen WriJ
'Ven.
Nu en dan geven die rupsen aanleiding
tot een algemeene plaag in tegenstelling
met andere soorten van rupsen : ringel-

derde tijdperk der aardgeschiedenis,millioenen jaren geleden,toen de sparren-

rupsen,plakkers,welke gewoonlijk slechts
plaatseli
jk in grootaantalvoorkomen en

bosschen groeiden, waaruit later het
barnsteen ontstond,heerschtedaarduseen
tropisch klimaat.

Bart. Het houten stuk van een stoffer,

boender of borstel.Te koop een partij

als ei overwinteren. Vooral na strenge
winters heeft men een plaag van basterd-

satijnrupsen te wachten,daar deomstandigheden voor overwintering dan juist
gunstigvoorhen schijnen tezijn.ln 1930

bladwespen. Deze hebben een zwarten
bolvormigen kop en 9- 11 paar pooten,
in tegenstelling met de rtm sen, welke ten
hoogste8paarpooten hebben.Debastaardrupsen buigen hun lichaam in den vorm

kwam zulk een plaag over het geheele
land VOOr.
De natuurl
ijke beperking van het aantal
rupsen bestaatin 'tvolgende:Sluipwespen
leggen hun eieren in de rups; meezen
trekken in den winterde nesten uitelkaar;
dekoekoek eetgaarne de behaarde rupsen;
nachtzwaluwen en vleermuizen gaan 's

van een C ofkrommenhun achterli
jfover
den kop heen.Zijvernielen hetblad van

alles helpt niet genoeg.De boschwet van
1820 machtigt de regeering maatregelen

berkenhoqt voor stofferbart.

Bastaardrupsen(ooftbouw).Larvenvan

aalbesse- en kruisbesseboomen.

Basterdsatijnvlinder.Een wittevlinder,
die van Juni tot September vliegt en
waarvan het wijfje ongeveer drie cm
vleugelspanning heeft. Het mannetje is

watkleiner.Dewi
jfjesvliegenbijvoorkeur
'snachts,leggen eieren aan deonderzi
jde

der bladeren van appels, peren, eiken,
hagedoornsen bedekken diemeteen bruin-

gelewol,welkeuithetachterlijfgesponnen
wordt. In Augustus komen uitdie eieren
kleine rtlpsen, die de bladeren in de
onageving samenspinnen tot een nest,

waarin zeoverwinteren.Datzi
jn deoverbekende rupsennesten. In het voorjaar
verlaten de rupsen één voor één hetnest,
eten van deknoppen in de buurten keeren

aanvankeli
jknogin hetnestterug.Daarna
gaan zi
jzich verspreiden en eten dan het
moesderbladeren.InJunigaanderupsen
verpoppen en na drie weken zijn het
vlinders.

nachtsjachtopdevlindersmaken,maardat
tegen schadelijke insecten te nemen.
Roermond stelde in 1902 de verwijdering
van de rupsennesten in de boomen ver-

plicht. De beste bestri
jdingswi
jze is de
gemakkelijk herkenbarelichtgri
jze spinsels
uitde boomen teknippen en teverbranden

De satijnvlinder is wat grooter dan de
basterd, wordt 5 cm lang.De rups van

den sati
jnvlinderheeftroomkleurigevlekken op den rUgen komt alleen Op pOPulieren VOOr.

Basterdsuiker.Niet geheelwitte suiker,
tusschen bruine en witte suiker in.

Basterdvijl.Halfgrovevi
jl,tusschen een
grove vijlen een zoetvijl(fijne vi
jl)in.
Bastjes(geneeskunde).Debastvan het
stinkhout,cortex frangulae,afvoermiddel.

Bastjesthee.

BATS-BEDRIJFSM DEN
Bats (landbouw).Een ronde schop om
zand te scheppen.In het Oosten van het
land noemt men een spade een schop en
een schop om te scheppen :een bats.Een
vierkante schop heet daar een schoefel.
Een schoffelisweerwatanders.Afb.blz32.

gebrek, dat de steen minder duurzaam
m aakt.M en noemt het zonnebrand.
Bazuin. Schuiftrompet. De naam is in

onze taalbekend doorde bijbelvertaling.
De Israëlieten gebruikten de bazuin

dikwi
jls.
De bazuin steken : den lof verkondigen.
Bazuinen van Gods woord (
predikanten).
De bazuin heeft twee windingen en een

verwijding (beker) aan het einde. Het
eindstuk kan in het beginstuk geschoven

worden (afb.blz.32).Hoelangerdebuis
is,hoe dieper de toon.

Bazalt.Zwarteofdonkergri
jze steen van
vulkanischen oorsprong, die langs den

Ri
jn en de Aar wordt gevonden.M en

stelt zich voor,dat de vloeibare aarde in
vulkaantrechters werd opgeperst, daarin
stolde en inkromp. M en treft dan ook
bazalt in trechtervormige aardopeningen
aan. De loodrechte scheuren,welke men
erin vindt, vormen zuilen van bazalt en

BaZu1n.

Bedelbeurs.Bedelpret,liefdebeurs,fancyfair.

Bedeldeken.Een deken overtrokken naet

driehoekige,kleurige katoenen lapjes,die
men bi
j zi
jn vrienden r,bijeenbedelt''.

waar de bazalt in vlakk'
e lagen isgestold,

Bedelaarsdeken. Lappendeken.
M en maakte vroeger bedeldekens op naai-

vindt men plaatgewijs gespleten bazalt,
plaatbazalt.De zuilen worden gewoonlijk

kransjesvoorde armen.

zijn ontstaan doordekrimp.Opplaatsen,

niet langer dan een meter gevraagd en
dienen voormi
r
aa
ipa
len, grensst
ja
lp
len,
eenen,
schamppalen,
hekposten. Kortere dienen voor kademuren en Oever-

Bedrijfsraden.VolgensdeBedri
jfsradenwetvan1933 zi
jn bedrijfsraden:raden van

verdediging (bazaltglooiingen).Plnntbazalt

of meer rond geslepen. M en stelt zich

Dezeraden hebbentottaakdebemiddeling
in geschillen,hetuitbrengen van adviezen
en bevordering van overleg tusschen werkgevers en arbeiders in alle aangelegenheden,welke voor een regelmatigen gang

voor,datdiekeien doordri
jvend ijsdaar
zijn gebracht.

derzaken in het bedrijfvan belang zijn.
Ook personen buiten het bedrijfkunnen

Bazalt bestaat uit veldspaat. De versche

worden aangewezen om zitting in een

breukbehoortschelpvormigtezi
jn,zonder
witte sterretjes.W itte sterretjes zi
jn een

in een commissie van advies inzake de

dient voor bekleeding van strandhoofden.
M en vindt bazalt in den vorm van veld-

keien op de Veluve.Deze zi
jn dan min

vertegenwoordigersvan arbeidersen werk-

gevers onder onzijdig voorzitterschap.

bedrijfsraad te nemen.De W et voorziet

BEDRIJFSVEREENIGING- BEERENBIJTER

instelling van een bedri
jfsraad

bepaalden tak van industrie.
De Katholieken hebben veelbelangstelling
voor deze aangelegenheid.ln Duitschland

isgebleken,datde arbeidersdebedrijfsraden nietop prijsstellen.
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De kneuzende oorlogsvracht beploegde

Vlaanderensbeemden (Tollens).
Beeneelt.Beenweer.Nieuw gevormd been
na beenbreuken.

Beer (bouwkunde).Uitbouwselterver-

Bedrijfsvereeniging (rechten). Ver-

sterking van een muur,bestaande in een

eeniging van werkgeversin hetzelfde vak,
opgerichtteruitvoeringvan de Landbouwongevallenwet,Tuinbouwongevallenwet en
Ziektewet. De eischen, waaraan een

zwarensteenenschoortegendebuitenzijde

bedrijfsvereeniging voor ongevallenverzekering moetvoldoen,zi
jn:verzekerd loon

tenminste7)millioengulden,aantalleden

ten mintse 1000, bestuur half patroons,

half arbeiders. De bedri
jfsvereenigingen
geven gelegenheid totniet-ambtelijke uit-

voeringvan genoemdewetten.Een patroon,

van het bouwwerk.Afb.blz.33.

Beer (landbouw).Menscheli
jkeuitwerpselen a1smeststof.Eertijds,toen in Groningen hettonnenstelselnog bestond,had
het gebruik van beer als meststof een
overwegenden invloed op den bloei der
veenkoloniën, ten Zuid-oosten van die
stad gelegen. De hoeveelheid stikstof in

beerbedraagt5K.G.inhetjaarvan elken

die zi
jn personeel niet bi
j een bedrijfsvereeniging heeftverzekerd,is ambtshalve

inwoner. In den tuinbouw is beer niet
bruikbaar.

verzekerd bi
j de Rijksverzekeringsbank
voor ongevallen en bij den Raad van

meststof verloren.

Beem d.Laag weiland.Grazige beemden,

selde waterkeering met een scherpen rug

Bijhettegenwoordigerioolstelselgaatdeze

Arbeid voor ziekte.

beemdgras.lndichterlijkensti
jl:bebloemd
veld.

Beer (waterbouwkunde). Een gemet-

(ezelsrug).Deze rug wordt voorzien van
ijzeren punten (scheurbroeken)ofvan een
torentje(ruiter)om den toegangoverden
beer heen te verhinderen. Afb.blz. 33.

Beer rnet Ezelsrug en scheurbroeken.

Beerenbijter.Bullebijter.Een hond van

gedrongen gestalte met een korten krachtigen, breeden snuit, een boxer. Evenals
in Engeland waren vroeger ten onzent
de gevechten van honden met stieren of

met beeren geliefd en de beerenbijter
(thans boxer) werd voor die gevechten
Steunbeeren aan een kerkjete Voorburg.
W oordverklaring.

gefokt.
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BEERVOETIG-BEGIJN
De buldog is hetproduktvan een voortgezette teeltin deze richting.
Het gevecht,zoowel a1s de plaats, waar

nietti
jdigplaatsmaaktvoorhetachterbeen
en de hoefijzerstegen elkaarslaan.Afb.
blz.34.

gevochten werd,heette de beerebi
jt.De

Amsterdammers waren groote liefhebbers

van ditwreedespel.Bi
jeenkeurvan 1689
werden de beerebijten verboden. Thans
isnogteAmsterdam buiten deUtrechtsche
poort aan den Amsteleen pand,vroeger
herberg,waar die gevechten nog lang ge-

houden werden,omdatzijbuiten depoort
gelegen was.DeBeerenbijtwerd latereen
trekschuitenveer en nu is hi
j een auto-
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Beervoetig paard.

(Pi
jp,koot,kogel,vetlok,kroon,dracht.)

Begijn.Bagi
jn.Deinstellingderbegijnen
kwam het eerstin Nederland voor. Zij
iseenwereldli
jkevereenigingvanvrouwen,
diezich aan den godsdienstwijden.Zulke
vereenigingen zijn in de twaalfde eeuw
ontstaan en hebben zich ook.over andere

landen verbreid.Debegijnen vormen geen

Beerenbijter.
Beervoetig (paarden).Gebrekkigebeen-

stand bi
jpaarden,waarbijde voeten zi
jn
doorgezakt. Veulens zijn vaak met dit
gebrek behept. Het verdwijnt meestal,
wanneerzevolwassenzijn.Dekoot(boven
den hoef)behoorteen hoek van45graden
metden grond temaken.Zijn de voeten
doorgezakt,dan nadertdevetlok(dehaarbosboven den koot)den grond.Paarden
met zulke beenen hebben geen krachten

klappen in deijzers,omdathetvoorbeen

orde, al dragen ze ook nonnenkleeren.

Zezi
jnvrijom indewereldterugtekeeren
en ook om te trouwen.Zi
jbeloven alleen
gehoorzaamheid aan deKerken kuischheid,

zoolang zij lid van de vereeniging zijn.
Zijbeginnen meteen proeftijd van twee
jaaren hebben dekeusom,aldan nietin
het klooster te wonen. De woonhuizen

derbegi
jnen staanmethetkloosterom een
plein.Gewoonli
jkiserookeenziekenhuis
bij.In hetmidden van hetplein staatde
kerk.Te Amsterdam ishetschilderachtige

begi
jnenhof welbekend; er wonen daar
echtergeen begijnen meer.Vreemdelingen

BEGIJNENRIJST-BEIAARD
toeven er gaarne,w egens deschilderachtig-

heid van het geheel.

gingen draden naar de klokkenhamers,
die tegen den binnenrand van de klok

Eerti
jds voorzagen de begijnen in hun
onderhoud doorweven.Thanswijden zi
j
zich hoofdzakeli
jk aan den godsdienst.Zi
j
zi
jn gewoon hun bezittingen tevermaken

sloegen.Noord-Nederland kreeg zi
jn bei-

dooranderen begiftigd.Sommigebegi
jneri
jen'hadden vroegerhun eigen priesters.
Devlijt,deeerbaarheidendeweldadigheid
der begi
jnen bezorgden haar een goeden
naam.Bli
jkbaarschreefmen haarinVlaan-

brengen de klokhamers,welke den buitenrand van de klok kunnen raken,elk kwartier,elk half uur en e1k uurin beweging,

toe,wanterzijnveelsamenstellingen,waarin
hetwoordbegi
jnopietsfi
jnsinzakespi
jzen
doelt (begijnenrijst: ri
jst met saffraan,
begi
jnenktuk,begijnenbrood).
Vooralin Vlaanderen zi
jn nog veelbegij-

worden.Erzijntrommels,die 10duizend
gaatjes hebben.
ln 1640 hadden zich te Zutfen de gebroeders Hemony uit Lotharingen gevestigd

In 1780waren erin M echelen nogduizend

grooten naam inhun vak.ln 1655 noodigde
de burgemeester van Amsterdam hen uit,

aan devereeniging en deze wordtook vaak

deren een goede verzorging van hun disch

nen, maar haar aant
al vermindert steeds.

enthanszi
jnerteGentnogtweebegijnenhoven met400 en 200 begijnen.Zijzi
jn
eenigszinsmetdiakonessen tevergeli
jken.
ln de13deeeuw zi
jn soortgelijkemannen-

aards,nadat het zelfwerkende klokkenspel

was uitgevonden. Bi
j dit klokkenspel
draait een trommel met gaatjes,waarin
pennenzi
jngestoken.Diedraaiendepennen

zoodattelkenseen voorspelwi
jsjegespeeld
wordt.Moethetwijsjeveranderd worden,
dan moeten de houten pennen verstoken

a1s klokkengieters.Zij goten de klokken
van denW i
jnhuistorenen verwierven zich
zich in zi
jn stadtekomenvestigen,
waaraan
degebroedersgehoorgaven.ln Amsterdam

werden zij met opdrachten overladen.

Begilnenrijst (keuken).Ri
jst metmelk,
gekookten gekleur/ metsaffraan.

Hetraadhuis,detorensvan deW esterkerk.
deM unt,deZuiderkerk en deOudeKerk
kregen alle kostbare beiaards. Dat waren
de zingende torens van de gouden eeuw
en zezingen nog.DeHemonyshebben een
groot aantalleerlingen gevormd.Hiervan

Beheerendevennoot.Bijeen commandi-

zi
jn bekend de klokkengietersVan W ou,
Claes Noorden en Jan de Grave. Zij

vereenigingen ontstaan :die der begarden,
maar deze hebben zich niet lang staande
gehouden.

taire vennootschap is de beheerende
vennootdegene,die naarbuiten optreedt;
tegenoverden commanditairofden stillen
vennoot, die slechts de geldschieter is.

Delaatsteisslechtsaansprakelijkvoorhet
bedrag,dat hijin de vennootschap heeft
gestorten nietvoorzi
jn verdervermogen.
Bijeen vennootschap onderhrma daarentegen,kan elk der vennooten handelen uit
naam van de vennootschap en elk der

vennooten is persoonlijk met zi
jn vermogen aansprakelijkvoordeschulden der
vennootschap.

Beiaard. Klokkenspel. Ons land is het
land der beiaards, ofschoon de eerste
klokkenspelen in Zuid-N ederland werden
aangetroffen. Doornik had reeds in 1392
een ,,voorslag'' ter aankondiging van het
naderende uur. Gent volgde in 1412 en
Antwerpen in 1430.De beiaardierzataan
het hand- of voetklavier.Van dat klavier

hebben Noord- en Zuid-Nederland van
klokken voorzien, die nimmer in klank

zi
jnoveftroffen(Antwerpen,Gent,Mechelen). De gildegeheimen der gebroeders
zi
jn grootendeels verloren gegaan.In dat
opzichtishunkunsttevergelijkenmetden
ouden Italiaanschen violenbouw. M aar

we weten toch,datzijhun klokken goten
meteen dikken wand en datzijdan dien
wand afdraaiden op een draaistoel.Om de

klok goed te stemmen,plaatsten zij een

metalen staaf,die een bepaalden toon kon
geven, naast de draaiende klok. Zoodra
nu de draaiende klok denzelfden toon gaf,
als de staaf geven kon, begon de staaf

mee tetrillen en datwaseen aanwijzing,
dat men hetdraaien moest staken.

Er zi
jn nu in ons land 67 beiaards.M r.
A.Loosjesheeftzebeschreven.Degrootsteisdievan St.Jan te 's-Hertogenbosch
met 45 klokken,in 1925 door Engelsche

klokkengieters vernieuwd. Beroemd zijn

BEITS- BEKLEM RECHT
die van het Paleis te Amsterdam ,van de
torens te Alkmaar, Enkhuizen, Utrecht,

Barneveld, Ni
jkerk. In Duitschland zijn
erslechts enkele en in Engeland zijn er
ook eenige.
De beiaardier,die detoetsen metde hand
bespeelta1sop een piano,kan indenzelfden
toon van de klok verscheiden schakee-

in zaagsel. Zure salpeterzure kali is ook
een goede beits, die wel de roest, maar
niet het metaal oplost. Koper beitst men

met10 % arsenikvrijzwavelzuur.
Bekaaid (visscherij).Bedorven,minderwaardig. Bekaaide visch. Bekaaid (lek)
schip. In Zeeland zegt men algemeen :

ringen brengen, hetgeen bi
j een zelfwerkende klok niet mogeli
jk is.Sommige

ik ben bekaaid (ik vergis mi
j).Bekaaid
uitkomen (verkeerd uitkomen).

beiaardiers waren kunstenaars in hun
vak.In de19deeeuw washun kunstgeheel

Bekkeneel.Hersenpan.

in vervalgeraakt.JefDenijs,stadsbeiaardier te M echelen, heeft de kunst doen
herleven en een nieuwe beiaardkunst

Bekkens (muziek). M etalen schi
jven,

geschapen, waarbi
j hi
j van lang aan-

kracht langs elkaar geslagen.Zijgeven

gehouden sidderende tonen gebruik maakt.
Thansherinnertmen zich,datin de Gouden Eeuw het voorelke Hollandsche stad
een glorie was een beiaard te bezitten en

een dreunenden,ruischenden metaalklank.

naeen langentijd van verwaarloozing gaat
men het klokkenspel weer waardeeren.
Vele oude klokkenspelen,diereedseeuwen
zwegen, werden hersteld en bespeelbaar

gemaakt.Deroem van Denijsheeftzelfs

weerklank gevonden in Amerika, dat in

10 jaar tijd 35 beiaards bestelde.
Wi
j hebben drieklokkengieteri
jen in ons

land, welke het beste werk leveren. De
grootste isdie te Heiligerlee.Ook bestellen
de Nederlanders hun klokken wel in
Engeland, waardoor echter het Nederlandsch karakterverloren gaat.
B eits. Vloeistof, waarm ede m en hout
duurzaam kleurt, doordat er een schei-

kundige werking plaats heeft tusschen de
vloeistof en het looizuur van het hout.
Houtsoorten,die weinig looizuur bevatten,
kunnen dan ook niet gebeitst worden,

weltijdeli
jk gekleurd.Men spreektechter

aan een leeren 1us vastgehouden en met

Beklem de breuk.Een breuk is een opening in den buikwand, onder de huid
gelegen,waardoor ingewand naar buiten
kan komen.Jndien het ingewand in die
opening beklemd raakt, ontstaat een
beklemde breuk en is er groot levensgevaar, vooral indien het ingewand een
darm is. Het bloed, dat de slagaderen
aanvoeren,kan niet terug en de voeding
van het beklemde gedeelte wordt onvol-

doende,zoodatdedarm afsterft.Bevri
jding
van den darm brengt redding,indien de
beklemming kort heeft geduurd.

Beklemrecht.Zakelijk recht (recht dat
rustop een goed,nietop een persoon)om
landeri
jen, aan een ander toebehoorend,
alti
jddurend en erfelijk te gebruiken,
tegen een vaste beklemhuur en betaling

van allelasten.Veelalbestaan daarbijnog
verplichtingen totbetaling van geschenken

bijovergang van hetrecht,bi
jverstrijken
van een zekeraantaljaren en bi
jhuwelijk

ook wel van beitsen van hout, als men
het kleurt met teerkleurstoffen in water
opgelost. Voordat men beitst,maaktmen
het oppervlak glanzend. Ook kan men
metalen beitsen,waaronder men verstaat:

van den huurder.
Deze vorm van huur heeft zich langzamerhand uitandere vormen ontwikkeld

de verwi
jdering van de roestlaag door
scheikundige middelen. llzer en staal

overlaten.In oude tijden was dat geen
bezwaar, omdat bi
j vertrek de huurder
zi
jn schamelewoningeenvoudigmedenam.

beitst men met 1- 10 % zwavelzuur,
alnaar de dikte van de roestlaag.Na het
beitsen dompelt men het voorwerp 5
seconden in sterk salpeterzuur en spoelt
het dan in water af, waardoor het een

mooien glansverkrijgt.Dan volgtdrogen

en weluiteen,waarbijde verhuurderde
zorg voor hethuis aan den huurderwilde

Toen men later steenen huizen ging
bouwen, verhuurde naen voor langeren

ti
jd en naa:oop van dehuurkwam men
ergemakkeli
jk toe om deze nog vooreen
zelfde aantaljaren te verlengen. Vooral

BEKLEM RECHT- BELEGGEN

de kloostermonniken in Groningen, die
veelgrondbezithadden,waren eropgesteld,
geen zorgen voor gebouwen te hebben,
zoodatdeze vorm van huur daar algemeen

werd.Behalvedeeigenli
jkepacht,betaalde
de huurder (,,beklemdemeier'')telkenjare
een geschenk aan den eigenaar, bestaande
uit een vat boter,eenige duiven enz.Aan

datoude gebruik schrijft men thansnog

het groote aantal duiventillen in Gro-

ningentoe.Gemakkelijkishetteverklaren,
dat de huurders zoodoende op den duur
de huur a1s onopzegbaar en de pachtsom

alsonveranderlijk gingen beschouwen.
Na de Hervorming zi
jn de kloostergoederen aan de Staten van de Provincie
gekomen en toen in 1764 de Staten hun
gronden verkochten,bestond er zulk een
groote onzekerheid omtrent de alof niet

ti
jdeli
jkheid van de huur,datmen voorzichtigheidshalve geen waarborg daaromtrent op zich wilde nemen en men

bi
j de voorwaarden van den verkoop de
bepaling opnam, dat de gronden zouden
worden verkocht
,,zooals de Staten
die hadden bezeten''.
Thans is de toestand ZOO,dat de huur

erfelijk is, vatbaar voor gerechteli
jken

verkoop, belastbaar met hypotheek. De
huur vererft alleen op kinderen en klein-

kinderen,maar nietop zijlinies.Bijverervingwordtnogeenjaarhuuralsgeschenk
betaald.De kleine jaarlijkschegeschenken
zijn reeds lang afgekocht.Hetrechtvervalt, indien de huurder (meier) sterft

toestemming van den eigenaar, die deze
toestemming zich zeer duur laat betalen.
Sommigen zagen het beklemrecht gaarne
afgeschaft, anderen willen het behouden.
Ook tegenwoordig worden nog we1nieuwe
beklemmingen gevestigd. Het k'
omt nl.

voor,datbijeen openbareveiling vaneen
eigen boerderi
j,zooweldevolleeigendom
van het goed,als de beklemming en de

overblijvende eigendom afzonderlijk worden aangeboden, teneinde aldus tot een
hoogereopbrengsttegeraken.Hetbeklem -

recht is aantrekkelijk voor een gebruiker
met weinig kapitaal:hij behoeft slechts
een vaste huurte betalen. De eigendom
alleen, zal dan wat minder opbrengen
en wordt gekocht voor een veilige en

gemakkeli
jke geldbelegging.
Bekram ming(waterbouwkunde).Dijkbekleeding metriet,stroo oftwijgen.Het
taaie bladriet of het stroo worden uit-

gespreid in lagen,dieelkaardakpansgewi
js
bedekken.De lagen worden dan aan den

grond verbonden met beugels,dat zijn

stroowisschen, welke met de einden in
den grond gedrukt worden met de kram spade, zoodat over het riet een beugel
gevormd wordt, die het riet vasthoudt.

Debeugelsliggen in rijen,een metervan
elkaar. Zi
j hebben een spanwi
jdte van
25 C.M .

Beleggen (scheepvaart).Hetaangehaalde
part van een takellooper (het touw van

zondererfgenamen natelaten inden graad,
waarin het recht vererven kan.
Hetbeklemrechtheefteen grooten invloed
gehad op de ontwikkeling van den landbouw in Groningen.Degrond isdaardoor
n1.zoo goed als in eigendom in handen

van de vrije boeren gekomen,terwi
jlde
grond in andere streken in het bezit van
de groote heeren bleef. Het beklemde
goed is in den regel ondeelbaar. Een
voordeeldaarvan is,datdeze bepaling de
versnippering van gronden belet. Een
nadeel is thans, datafstand van grond

ten dienste van nijverheidsondernemingen

verhinderd wordt en dat ruilverkaveling

onmogelijk is. De meier mag bv. geen
tichelklei, noch terpaarde afgraven;hij
mag hetgoed nietsplitsen en hijmag er
geen bouwterrein van verkoopen zonder

Kikkersom touwentebeleggen.

BELEGLAT- BERGKRISTAL

dentakel)vastmaken,vastzetten.Deschoot
beleggen,detrosbeleggen om den bolder.

motis aan het Turksch ontleend en beteekent: de vorstder peren.

Een belegklamp dient daarbij als vast
punt. Is deze belegkamp klein en van
metaal,dan spreekt men van een kikker.
Afb.blz.37.

Bergen (zeevaart).Inveiligheidbrengen
van schepen en goederen. Bergingsmaat-

schappij. Bergloon. Bergen van zeilen:

innemen van zeilen.
Beleglat, belegplaat. Een lat of een
plaat,welke dient om hetgeen daaronder

ligt,op zijn plaatstehouden.

De belegplaat van een insteekslot vindt
men aan den smallen kant van een deur,

Berghout (scheepsbouw).De gang van
de buitenhuid ter hoogte van het bovendek.Deze isdikkerdan de andere gangen

en vaak verdubbeld,zoodat er een li
jst

waarzijmethoutschroeven isvastgemaakt
en dient om het slot,dat in het hout is

langs het schip te zien komt,welke de
stooten opvangten tevenshetgeheele schip

ingelaten,op zijn plaatste houden.

steviger maakt.Bi
j ijzeren schepen heeft

Het belegstuk van een vensterraam houdt
hetraam in de sponning.In de steden is
datbelegstuk afneembaar,zoodatmen het
raam uit de sponning kan nemen om het

men dien naam behouden. Afb.blz.38.

aan debuitenzijdeschoon te maken.
Beloken Paschen. Zondag na Paschen.

DeZondag,diedenPaaschti
jdsluit(luiken
is sluiten). Eerti
jds zei men: beloken
door eene mure (omsloten). Offerblok:
offerbelok,gesloten offerbus.

Benaderen (handel).Beslag leggen op
goederen, waarvan men de waarde ter

ontduikingvan invoerrechtofvan accijns
telaag heeftaangegeven (slachtvee).
De ambtenaar neemt dan het goed over

vooreen prijs,die10 % hoogeris,dan de
aangegeven waarde.
Bengaalsch vuur. Vuurwerk,dat sterk
licht geeft. Voor wit licht gebruikt men
een mengsel van salpeter, zwavel en
zwavelantimonium,voor groen licht is er

bariumsalpeter bi
j. Voor blauw licht:
zwavelzuurkoper,voor geellicht:natronsalpeter en voor rood licht strontiumsalpeter.

Berghout. Ankerkluis.

Bergam otolie. Een zeer welriekende
olie,welke uitdeschillen van een bepaalde
citroensoort wordt geperst. De versche
olieishelder.Doordatze in koperen vaten
verzonden wordt, verandert de kleur in
groenachtig.De meeste bergamotolie komt
uit Reggio en wel in koperen vaten van
5- 50 K,G.De smaak is bitter.M en ge-

Bergkristal.Heldere kwartskristallen van
dezelfde samenstelling als witte kiezel,

bruikt haar voor reukwerken (eau de
cologne) en in likeuren.Denaam berga-

holen, welke met zulke kristallen zi
jn
bezet. Dat zi
jn de Zgn. kristalkelders,

kiezelzuur,SiO2.Zi
j vormen zeskantige

zuilen met toegespitsten kop.Het kiezel-

zuurin de aardlagen,datbijverweering
vangranietvrijkomt,zetzichafalszuivere
kristallen in gangen van het gesteente en
in spleten.Soms vindt men in de aarde
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welke in de Alpen zijn gevonden. Zoo
vond men in 1868 bi
jden St.Gothardpas
een kristalgrot met reusachtige bergkris-

tallen,ter waarde van 200.000 gld. Zij
werden doormusea te Bern en te Genève
aangekocht. Een ervan had een gewicht
van 127 K.G .

In de laatstejaren komen veelbergkristallen uit M adagascar en daardoor is de
waarde ervan zeergedaald.Vroeger sleep

men ze tot halfedelgesteenten. Dit zijn
de zgn. Boheemsche of Oostersche dia-

manten.Ookmaaktemenerdeallerfijnste
gewichten van voorfi
jne weegschalen in
scheikundige werkplaatsen.Verder sli
jpt
men erwelgroote lenzen van.Deze zi
jn
zeerhelder.Zie verderbi
jkwarts.
Bergrede. De naam van de verheven
toespraak,die,volgens het Evangelie van

Mattheus,Jezus heeft gehouden op een

heuvel in Palestina, om ringd door een

talri
jke volksmenigte (Mattheus V- VII)
en weergegeven in Lucas 6 :17-49).
Deze rede wordt beschouwd alseen korte
inhoudvan hetgeloofderoudeChristenen :
de grondslag van het Christendom. Er
komen zaligsprekingen in voor,die aan den
toonzetter Cesar Frank den stof leverden
voor zi
jn muziekstuk ,,Les Béatitudes'':

Zalig zi
jn de armen van geest,wanthun
ishetkoninkrijk derHemelen.Zalig zijn
de zachtzinnigen, want zi
j zullen het
aardrijk erven.

totdeziektebi
jdragen.Boven 5000 meter

hoogte heeftmen echtergeen opwaartsche
luchtbewegingen meer,zoodat een vliegtuig boven deze hoogte niet deinen kan.

Berlijnsch zilver. Een nikkellegeering.
Toen het in 1850 gelukte nikkeluit erts
te winnen, gingen fabrikanten tafelgerei
van nikkellegeeringen maken en erkwamen
talvan namen voorde nieuwestof,zooals

Berlijnsch zilver, nieuw zilver, alpaca,
christoffelzilver.
Een legeering uit nikkel, koper en zink
bestaande iszeerhard en ook voormunten

geschikt.In den laatsten tijd maaktmen
ook legeering van nikkelen koper,dateen

gelekleurheeft(kopernikkel).
Berlijnsch Blauw.Een blauwekleurstof,
diemen verkrijgt,doorsamenvoegingvan
geelbloedloogzoutmetijzerverbindingen.
De kleurstof wordt in de wolververij
gebruikt.Zi
j lostin water en vooralin
loog op en isdusnietvast.Zi
jheefteen
sterk kleurend,doch een gering dekkend
vermogen en wordt door zwavelwaterstof
aangetast.

Het Berlijnsch blauw werd in 1704 te
Berli
jn toevallig ontdekt. De bereiding
werd tot 1724 geheim gehouden.

Berm . Barm. Een vlakke strook grond
langs een glooiing gelegen en dienend tot
steun tegen verzakking.M en pastbermen

Bergziekte.Onwelzijn bijbesti
jging van
hooge bergen: snelle vermoeidheid bi
j
inspanning,misseli
jkheid,braken,hoofdpi
jn;ten slotteblauwelippen enmoeilijke
ademhaling.Ook bi
j de luchtvaartkomt
de ziekte voor (luchtziekte).M en heeft
eerst verondersteld, dat door den verminderden luchtdruk het bloed zich in
de longen zou ophoopen. Daarom nam
men samengeperste lucht mee. M aar
spoedig bleek,dat inademing van zuivere
zuurstof de verschi
jnselen snel doet ver-

dwi
jnen.Bergziekteisduseen gevolg van
zuurstofgebrek.Rustdoetdeverschijnselen

verminderen.Natwee weken isde reiziger
aan de luchtverdunning gewoon geraakt.
De bergbeklimmersvan de M ount-Everest

(9000 meter)werden nietbergziek.Bijde
luchtziekte kan ook de deinende beweging

Berm ,Bermsloot,Schaduwberm .

Teen van den di
jk.
toe langs di
jken, kanalen, spoorwegen,
ingravingen.Bi
j dijken spreektmen van
binnen-enbuitenbermen.Bi
jwegennoemt
men de metgras begroeide zijkanten de

BEROEPSZIEKTEN- BESLOTEN VENNOOTSCHAP

bermen.Plasberm bi
jstrandhoofden.Berm-

Beslagbijl. Een korte, breede bi
jl met
éénvouw (schuine,scherpekant),waarvan

berm,tusschen dijk enland.
Zonneberm :de helling aan de zonzi
jde.

het huis niet middenin het vlak van den

sloot:desloottusschenmaaiveld en binnen-

Afb.blz.39.
Beroepsziekten. Ziekten, die ontstaan

onderdeninvloedvanschadeli
jkeinvloeden
van hetberoep.Longontsteking bi
jsteen-

bijlligt,maarwatzijdelings,zoodateen
van de twee zijden van het blad geheel
plat is (afb.blz.40).Meteen beslagbijl
kan men zuiverin de lengterichting langs

een boomstam slaan (boschkant beslaan).

houwers,tengevolge van ingeademd stof.

Loodvergiftigingbi
jschildersenbijarbeiders in loodwitfabrieken. Duikerziekte.

Vlekziekte. Huidkanker bij schoorsteenvegers. Oogontsteking bij arbeiders in
teer-en briketfabrieken.Hoornvlieszweren

bi
jarbeidersinkunstzijdefabrieken.Huidontsteking bijbroodbakkers,bloembollenkweekersenindedakbedekkingsbedri
jven.
Verlamming van den voetbi
j aardappelrooiers.Kruipknieën. Vergiftigingen met
benzol, blauwzuur, chroom , kolendamp,
phosgeen, zwaveligzuur, zwavelwaterstof,
tetrachloorkoolstof.

Berrie.Baar,draagraam ,hooiraam,houten raam datovereen boerenwagen gelegd
wordt, om hierop het hooi .te laden.

Lijkberrie,berriehout.Afb.blz.102.
Bersen Uacht).Hetwild besluipen.
Beschrijvende meetkunde. Aanduiding
van voorwerpen offkuren in de ruimte,
doorvan de hoekpunten uitloodli
jnen te
laten vallen op een platvlak en diepunten

doorlijnen teverbinden.Projectie.
Beslaan. Behakken Van een boomstam,
zoodat deze een vierhoekige gedaante

Beslagbi
jlen houthakkersbijl.
Beslagen hout(houthandel).Stammen,
welkeongeveervierkantbehaktzijn.
Besloten. Gesloten. Besloten jacht.
Besloten ti
jd (de ti
jd tusschen adventen
vasten, waarin geen huwelijken gesloten
worden in de Katholieke Kerk zonder

vrijstelling).Besloten vergadering(waaraan

slechts de leden en de genoodigden deel-

krijgt (beslagen hout).

nemen).Besloten huis (waarin geen zaak
wordtuitgeoefend).

Zi
jn ergrooterondekanten aan,dan heet

Besloten Vennootschap.Een Naamlooze
Vennootschap, waarvan de aandeelen in

Een gedeelte van de ronding van den stam
blijft echter te zien; dat is de wankant.

het hout ,,boschkant beslagen''.

Aanbrengen van beslag: i
jzeren banden

om kisten, versterking of versiering van
bpuwdeelen, gesmede sierhengsels aan
deuren,dekplaten van grendels en sleutel-

gaten,ijzersaan paardenhoeven.
Di
jkwerktBedekking van dijkgrond met
rijswerk ofandere beschermingsmiddelen.
Dijkbeslag.
Beslaan (zeilvaart).Hetzeilmetseizings
op de giek vastmaken. M en beslaat het
zeilop de giek,alser niet gevaren wordt.

handenvan enkelen zijn.DeW etbepaalt,
dat onder een Besloten Vennootschap
zal worden verstaan een vennootschap
met minder dan honderdduizend gulden
kapitaal en een machthebbend bestuur
vanminderdan zespersonenofeen bestuur,

datzich hiervan nietofnauweli
jksonderscheidt.

Naamlooze Vennootschappen worden bij
deInkomsten-en Dividend-en Tantièmebelasting alleen belastvoorde uitgekeerde
winst.Besloten Vennootschappen worden

BESTEEDSTER- BEUG
belast,zooalseen onderneming vooreigen
rekening zou belast worden n1. voor de

feit of met den inhoud van een stuk

gemaaktewinst.Een tehooge afschri
jving
en een te groote reserve wordt bij de

ambtelijk bekendmaken.Een vonnis,een
bevel,een aanslagbil
jet beteekenen. Dit

heEng niet erkend.
De onderscheiding is gemaakt voor een

juiste belastingheëng.Een besloten vennootschap (meest een familievennootschap)isin wezen geen openbarebi
jeen-

Beteekenen (rechten).lemand meteen

geschiedt door den deurwaarder.

Beting (scheepvaart). Twee of drie
sterke staanders op den bak van een
zeilschip,waarin de as van het ankerspil

brenging van kapitaal,zooals een gewone
N.
V .datis.
Besteedster. Een vrouw, die er haar

draait.Tegenwoordig nog bijsleepbooten

beroepvanmaakt,vrouweli
jkedienstboden

brughuis,iets achter het midden van het

aan een betrekking te helpen.

Eerti
jdshadden zeuithangborden waarop

stond : ,,llier besteedt men messens en
m innemoers.''
Voorts is een besteedster een groote

algemeen om de sleeptros aan vast te

maken (afb.blz.41).Maarhier bevindt
zich de beting onmiddellijk achter het
schip, teneinde het mogeli
jk te maken,
dat de sleepbootonderden sleeptros,bij
verandering van koers,voldoende draait.

ouderwetsche paraplu,waarmede eertijds
de besteedsters liepen.
Zulk een besteedster wordt tegenwoordig
nog welin groote hotels gebruikt,om de

gasten uithetrijtuigdoorden regen naar
hethotelte geleiden en omgekeerd.

Bestek (bouwkunde).Plan,schets van
een bouwwerk (besteken isafpalen).Ook
de beschri
jving van den voorgenomen
bouw,dewi
jzevanuitvoering,dehoedanighedenderbouwstoffen,dewijzevan betalen,de termijn van leveringstarief voor
bi
jwerk.Bestekhout:houtopmaatbesteld.
Bestek (zeevaart). Plaatsbepaling op
zee,waarbij gebruik wordt gemaakt van
dezonshoogteom 12 uur,ofvan dehoogte
van een ander hemellichaam .
Astronomisch bestek:plaatsbepaling,waar-

bi
jgebruik gemaaktwordtvan dehoogte
van hemellichamen.

Gegist bestek: plaatsbepaling, waarbij
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van

dengegistenafstand(,,koersenverheid'',al
ofniet volgens de log) welke het schip
heeft afgelegd sinds het vorig bestek.
Hetbestek afzetten :op de kaartdeplaats
aanteekenen,waar zich het schip bevindt.
Bestekhout. Hout, dat op bestelling
volgens opgegeven maat gezaagd wordt.

Best-rood (steenbakkerij). Soort baksteen. Roodgebakken steen, zachter dan
boerengrauw,harder dan best-bleek,dient
voor binnenmuren.

Beting.
Betingelen. Betengelen. M et tingels

(lange smallelatten)beslaan.Een plafond
betingelen om er het riet tegen aan te
brengen.Een muur betingelen om er het

behangdoek op te spijkeren.Tengeldoek.
Betuttelen.Verbeteren van een geschrift.

De puntjes(tittels)op de izetten,kleine
verbeteringen aangeven.
Critisch betuttelen. In navolging van
Hooft nu en dan nog gebruikt.

Beug (visscheril).Hoekwant,een vischtuig (geen vischnet)nnetgeaasde hoeken,
zooalsbijeen hengel.Een volledigebeug
bestaatuit200 li
jnen,elk van 76 meter

enisdus15km lang.Aandeli
jnenbevinden zich dwarslijntjesof sneuen,elk met
een hoek aan het einde. Op 20 li
jnen
komteenjoon,een drijfton om deplaats
aan te duiden.Zulk een joon wordtmet
een gooi (werpanker) vastgelegd.M en

BEUG- BEUK
vangtmetdebeug uitsluitend grootevisch,

voornameli
jk kabel
jauw en schelvisch,
maar ook koolvisch, heilbot en rog. De

visch,welkemenindentreil(hetsleepnet)
vangt,is veelkleiner.

De beugvisscherijiszeer oud.Van ouds
onderscheidde men de beugvisscheri
j te
zoete en die te zoute,waarbij de visch
onderweg gezouten wordt. De beugvis-

scheri
jtezoutehadvroegereenzeergroote
beteekenis voor ons. M en noemde haar
ook welde groote Ilslandsche visscherij.
Daarbi
j werd de visch gezouten binnengebracht en ui
tgevoerd naardeZuidelijke

Nederlanden.Deze belangrijke beugvaart
ging te niet door verzet van de Denen,
doordeEngelscheöorlogenen doorinvoerbelemmeringen.
Tegenwoordig wordtook nog we1te zoute

gevischtop deNoordzee,bijdeDoggers-

speed,geen hindervan hetkronkelen zou
hebben.Tegenwoordig gebruiktmen koe-

lever als aas. Behalve die prikkenbijter
waren er nog andere jongensaan boord
n1.de omtoor en de inbakker.De omtoor

was de scheepsjongen,die de kabeljauw
den kop afsneed en de inbakker was de

jongen,diedelijnenendesneueninbakken
legde.De jongens klommen op totzgn.
oudejongens''en dan totmatrozen.
Dekoppen,welkebijdezoutvaartworden
afgesneden, worden van de kieuwplaten
ontdaan en deze kieuwplaten worden

gezouten totkibbeling.De keeltjesen de
lipjes van den kop worden afzonderli
jk
gezouten en gelden voor een bijzondere
lekkernij.

Het woord beug is voorts voor allerlei

vischwantin gebruik.Bijdevisschersop

de Zuiderzee is de beug een schrobnet

bank,maar veelminder dan vroeger.

vooransjovis,voortgesleepttusschen twee

De visscherijte zoetehad vroeger plaats

vaartuigen.

sprak van visscheri
jte versche.De beugvisch heeftaan den hoekweinig teli
jden

Beuk (bouwkunde). De ruimte in een
kerk tusschen de middenste ri
jen van
zuilen. Beuk is een bijvorm van buik.

aandekust,teneindedevisch levendbinnen
te brengen. Van daar dat men ook we1
in tegenstelling met de visch,welke men

indentreil(sleepnet)vangt,endiespoedig'
doodgaat.Daardoorheeftdebeugvisscheri
j
alti
jd een voorspronggehad boven detreilvisscheri
j,totdat men leerde de visch in
ijs te verpakken en zoo voor bederf te
vri
jwaren.Daarmeehad de beugvisscherij

Beuk of schip van een kerk.M en spreekt
'
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de beugvisscherijisdan ook weinig meer
over.M en vischtmetdebeug,alser geen
haring meer te vangen is en dat is van

Nieuwjaartot Mei,de beugti
jd.

Vroeger gebruikte men prikken als aas.
Die prikken behoorden versch te zi
jn.
M en moest vooral zorgen, dat ze niet
stierven en men bereikte dat,door steeds
in den prikkenbak te roeren,als het schip
niet in zee Nias. Een spreekwoord bi
j de

visschers is nog altijd:,,Men moetzijn
prikken levend houden''voor:men moet

jds
goed op zijn zakenPassen.Erwaseerti
daarvoor een afzonderlijke jongen aan
boordgenaamddeprikkenbi
jter,dietevens
tottaakhaddeprikkendoodtebijten(met
een knauw met zi
jn hoektand)opdat de
schipper,die den prik in stukken tot aas
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Beukje (kletlrige borstlap).

BEUK- BEVERGEIL

ook welvan m iddenbeuk of van middenschip en noemt de ruimte tusschen de

was een vak uit te oefenen, zonder te

naastgelegen zuilen, die lager zi
jn, de
zi
jbeuken.

was toen algemeen voor een kleermaker,

Beuk (kleedingstuk). Lijfje, de romp
van een kleedingstuk (afb.blz.42). ln

Hetzelfdewerd van onbeëedigdemakelaars
gezegd.

zijn toegelaten tot het gilde.Het woord
die,omdathijniet1id van hetgilde was,
instiltezi
jnvakopzoldertbeun)uitoefende.

Z.-Beveland de kleurige borstlap.

Beukelaar. Schild.(Fr.bouclieri) Dikwijlsfkuurlijkgebruikt:Debeukelaardes
lands (Vondel). Fier op de kracht van
zwaard en beukelaar (Da Costa). Zi
jn
waarheid is een rondas en beukelaar

(Psalm 91-4).

Beul.Inrichting om gegoten i
jzerfijn te
maken. Hierbi
j valt een zwaar blok op
het ijzer, dat door een omtimmering
verhinderd wordtver weg te spatten.

Beuling (slager). Eigenli
jk darmen,ingewanden tfr. boyau, Eng. bowel), In
Z.-Nederland wordt het woord nog in
deze beteekenis gebruikt. Pensen en
beulingen.
Tbans een worst,welke niet met vleesch,
doch met lever, bloed en meel wordt
bereid.Leverbeuling,bloedbeuling.Voorts
een zeer dikke worst, ook al is die met
vleesch gevuld.
Beuling (bouwkunde).Rond halfcirkelvormig prohel aan een lijst. Beuling-

prohel. Beulingschaaf. Ronde afschaving
aan den rand van een plank.Eierbeuling:
ronde rand met halfbolvormige versieringen.Het beulingprohelziet men aan den
rand van kraalschroten, smalle planken
met een kraal, een ronde geschaafde

rand (afb.blz.43).
Beun.Planken verhooging,planken vloer

boven den eigenli
jken vloer,zolder(Hd.
Buhne).ln sommige deelen van hetland
legt men in den schoongemaakten veestal des zomers een beun om daar dan
te huizen.
In sommige kamers staat de linnenkast
op een beun.

Beunhaas. Iemand,die geen vakman is
en zich toch daarvooruitgeeft.Hetwoord

stamtuitden gildenti
jd,toenhetverboden

Beuling.

Beurtm an.Boodschapper,beurtschipper,

vrachtrijder, die een vasten beurtdienst
heeft, en op gezette tijden reizen naar
dezelfde plaats maakt ter uitoefening van

zi
jn beurtdienst.
Bevangen (paarden). Bevangen wordt
gezegd van paarden,die een stijven gang

hebben tengevolge van spierrheumatiek.

Deze ziekte geneestnietgemakkelijk.
Bevergeil. Een stof, die door bevers

(mannetjes en wijfjes) gevormd wordt in
twee buidelvormige klieren, nabij de
geslachtsdeelen gelegen.Bi
j het levende
dierisbevergeildikvloeibaar.Inden handel
komtze gedroogd voor alseen vetachtige
nlassa. Ileze werd vroeger vaak in de
geneeskundegebruikttegen kramp.Tegen-

BEVERRAT- BIESLOOK

woordig is het m iddel geheelin onbruik
geraakt.
Beverrat. Knaagdiersoort uit de familie
der woelmuizen,die eenige verwantschap
met den bever heeft, maar geen zwem vliezen tusschen de teenen draagt. W el

is de staart zi
jdelings samengedrukt.
Het dier woont in de moerassen van Z.Amerika.De pelsheeftwaarde en daarom
is het dier in Europa ingevoerd. M en
houdt ze in paren in een kooi,welke ten
deele in waterstaat,omdatdedieren alleen
in water hun mest loozen.De prijsisde

helftvan diederzilvervossen,deprijsvan
de pels is maar een tiende van die der
vossen. Beverratten werpen tweemaal in
hetJ
-aafJ
-ongen.Ze naaken daarvoor kun-

stigenestenvan rietenklei.Zeetenkoni
jnenvoer en zijn zoo grootalseen otter.
Het haar is even fijn als dat van den
bever. De beverrat of bisamrat bedreigt

thansdedijken.
Bewaargeving (rechten).Art.1731 van

hetB.W .bepaalt,datbewaargeving plaats
heeft,wanneermen hetgoed van een ander
aanneemt,onder de voorwaarde van hetzelve te bewaren en in natura terug te
geven. De verminderingen, die het goed
heeft ondergaan buiten'schuld van den
bewaarnemer, konaen voor rekening van
den bewaargever. Open bexzaargeving

geschiedtmeteffecten,waarvooreenkwij-

ting moetworden afgegeven.De bewaar-

nemer is gewoonlijk een bank, die de
coupons knipt, verzilvert, bericht van
uitloting geeft enz.Gesloten bewaargeving

geschiedtmeteen verzegeld pak,waarbi
j
de bewaarder niet aansprakelijk is voor
teruggaafvan den beweerden inhoud.

Bewijs van Eerbied (rechten). Heeft
een meerderjarige,onder de 30 jaar oud
van zi
jn oudersgeen toestemmingtoteen
huwelijk kunnen krijgen,dan kan hij de

toch voltrokken worden.Hetprocesverbaal
wordt dan aan den Ambtenaar van den

Burgerli
jken Stand overhandigd.Aan dat
stuk geeftmen den naam van Bewijsvan
Eerbied (art.99- 105 B.W .).
Bezaan (zeilvaart).He(achterstegaffelzeil van een driemastschip, gevoerd aan
den bezaansmast. De voorste mast heet
defokkemast,demiddelstede grootemast,
de achterste de bezaansmast.De bezaansmastiskorterdan degrootemasten draagt

eengaffelzeil,deanderedragenbi
jeenbark

razeilen. Een bezaan heeft het voordeel,

dat het schip goed bestuurbaar bli
jft,
indien menhetgrootzeil(aan dengrooten
mast)laatvallen.De overgebleven zeilen
(fok en bezaan)zijn dan nog geli
jkmatig
over het schip verdeeld.
Het woord bezaan is afgeleid van het
Spaansche woord mesana, dat m iddelste
beteekent. De verwisseling van m en b
hoort men nog in het Zuid-Hollandsche
dialect, waarin men som s spreekt van
BerievoorM arieen kobedievoorkomedie.
Vroeger meschuit voor beschuit.

Bezaanschoot (zeilvaart). Schoot van
de bezaan, het zeil van den achtersten
mast. Deze schoot is een touwtakel, dat
den uitersten hoek van den zeilboom in
den vereischten stand houdt.Het:uitsein
van den bootsman,om den bezaanschoot
aan te halen,ishetzelfde als het sein voor
den middagborrel.Ook op een stoomschip
beantwoorden de. matrozen dit :uitsein
met den uitroep ,,Bezaanschoot''!

Bezetten (scheepvaart). Bijeenhouden
van de einden van de strengen van een
touw dooreen omwinding metbindgaren.
De zeelieden spreken van een takeling.

Bientjesboonen (landbouw). Lupinen.
Bies (schilder).Een geschilderde streep.

tusschenkomst van den kantonrechter
inroepen. Deze zal binnen drie weken

Biezentrekker:een toestelom regelmatige
strepen te schilderen, bestaande uit een

oudersenkindvoorzich doen verschijnen,
ten einde de zaak te bespreken.Hi
j zal
vandeverschi
jningprocesverbaalopmaken.

raadje,datbiezen trekten een verfbakje,

maar het gesprokene niet vermelden,

Blijvendeoudersofeenvan henw'
eigeren,
dan inag het huweli
jk na drie maanden

waaruit de verfwordt aangevoerd.

Bieslook (keuken).Uiengras.Een overbli
jvende plant, die a1s randplant op
zonnige plaatsen wel eens in den tuin

BIEST- BILZENKRUID

gezaaid wordt. Ook door scheuren kan
men haar vermenigvuldigen. Zoowel de

Zijlaten zich op den grond vallen en ver-

groeit ook in het wild langs de rivieren.

poppen daar.Na een maand komen uitde
poppen vliegen, die weer eieren leggen.
Z66 kunnen zich drie geslachten in één
zomer ontwikkelen.Heteerste geslacht is

Biest (veeteelt).De eerste melk van de

het schadeli
jkst,omdat de kleine planten
spoedig zi
jn opgegeten.

koe,die pas heeftgekalfd,is geelen heet
biest.ln de melk komen in het algemeen
twee soorten van eiwit voor:de kaasstof
en de albumine,dat is het eiwit,dat een
vlies op de melk vormt, wanneer die
gekookt wordt.Heteiwit in gewone melk
is in hoofdzaak kaasstof, in biest echter
albumine en de hoeveelheid albumine in

Bik. Hetgeen afgebikt is, stukken en
brokken van zandsteen en ook het poeder
ervan, dat als schuurmiddel gebruikt
wordt. Biksteen, met biksteen schuren,
zand en bik.

biest is bi
jzonder groot,zöö,dat zij bij

lagen metden bikhamer.Steenen bikken :

bolletjes a1s het loof worden bij s1a en
bij andere gerechten gebruikt. Bieslook

Bikken. Verwijderen van oppervlakkige

koken spoedig stolt. Biest bevat 17 %
eiwittegen gewone melk 3,2 %.Desamenstelling komt met die van vrouwenmelk

dekalkvan oudenmetselsteenverwijderen.

overeen.Kaasstofisin biestnietin grooter
hoeveelheid aanwezig dan in gewone melk.
Door het mikroscoop ziet men in biest

Billen (m olenaar). De groeven van

zgn. biestlichaampjes, dat zi
jn groote

cellen met vet gevuld. Het vetgehalte in
biestisechterniet grooter dan in gewone
melk; wel is het suikergehalte grooter,
biest is zoet.
De melkboerverkooptgeen biest.De boer

Roestbikken op schepen.
molensteenen scherpen. De maalvlakte
van den molensteen is van groeven en
ribben voorzien, uitgehouwen in den
steen. Die groeven en ribben loopen in

gebogen li
jnen naar den buitenomtrek en
voeren het graan naar den buitenkant

van den steen.Zijvergruizen tevensden
korrel.Alsde steen botisgeworden,moet

geeftze aan hetkalfofhi
j kookter pap
van.Zijmoetdaarbijlangzaam verwarmd
worden (geweld),totdat ze dik is. Ook

hi
j gebild worden: de groeven worden

gebruikt men wçlbiest,om er brood of

Biltong. Gedroogd vleesch.Behalve door
koude, door versuikering, door zout en

pannekoeken van te bakken (biestpanne-

koeken).
Om biestpapte maken,wordtdebiestver-

Nzarnad,xzaarbijnaen spoedig roeren naoet
om te verhinderen,datzi
j aanzetop den
bodem van de pan. Is de biest tot 80
graden verwarmd, dan gaat ze aan den
lepel hangen.W ordt ze nog heeter, dan
slaat de damp eraf en vöör dat ze kookt
wordt ze nog dikker.Zoover laatmen het
echter niet komen,de pap wordt afgezet
en gekoeld.
M en eet biest met beschuit en suiker.

dan methamer en beiteldieperuitgehakt.

door azijn kan men levensmiddelen verduurzamen doordroging(slaboonen,appelen,vleesch). In landen,die een warm,
droog k'
limaat hebben, zooals lndië,
Z.-Amerika,Z.-Afrika droogtmen vleesch
door zonnewarmte. Het vleesch wordt
eerst zorgvuldig van vet ontdaan,dan in
dunne reepen gesneden, met maïsmeel

bestrooid (zuigt vocht op)en vervolgens

in de zon gedroogd. In Indië heet dat
gedroogde vleesch deng-deng, in N.-

Amerikapemmican,in Z.-Amerikatessaja
en in Z.-Afrika biltong.

Bietebouw.Boeman,bullebak,spook.

Bietenvlieg (landbouw). Een vliegje
metgeelachtige pooten en een zilverwitten

kop, dat eieren legt aan de onderzijde
der bietenbladeren. Hieruit ontwikkelen
zich geelwitte maden, die het bladmoes

opeten.Natweeweken zijn zevolwassen.

Bilzenkruid.Een tweejari
gegifplant,die
totde nachtschaden behoort,mettrechtervormige, vuilgele bloemkroon. Ze is,
hoewelschaars,te vinden op mesthoopen,
bouwterreinen en langs wegen. Op dezelfde plaatsen vindtmen den doornappel,
eveneens een nachtschade,maarmetwitte

BINDSEL- BINTJES
bloemen.Alle deelen van het bilzenkruid

zijn vetgiftig en hebben

een zoeten,

bedwelmenden geur, waardoor de dieren

deplantnieteten.Om hetgifthyociamine)
wordtbilzenkruid in het grootin genees-

kruidtuinen gekweekt.Hetvergifverwi
jdt
den oogappel. Dezelfde werking heeft
atropine, dat uit de wolfskers wordt
geWonnen.

Bindsel(scheepstuig).Eenbindseldient

slakkenhuis(hetgeluidwaarnemend orgaan)
de halfcirkelvormige kanalen (het evenwichtsorgaan) en den voorhof, waarop
slakkenhuis en kanalen uitkomen. Het
middenoor bevat lucht, het binnenoor
vocht.
Het geluid wordt van het trommelvlies

voortgeleid langs de gehoorbeentjes naar
het ovale venster van het binnenoor en
verder langs hetvochtvan het binnenoor
naarhetslakkenhuis.

onl tN/ee parten van eenig touNiN/erk,

i
jzerdraadofstaaldraad sti
jftegenelkander
teknijpen om hetdoorslieren tebeletten.

Binnenwind. W estenwind
bovenwind :Oostcnwind.

tegenover

M en gebruikt daarvoor geteerd touw of

ijzerdraad.

Bint (bouwkunde). Een der balken,
waarop de vloerdelen of de zolderdelen

Bindweefsel(ontleedkunde).Hetweefsel
tusschendeoverigelichaamsweefsels(spieren,zenuwen),onderslijm-en weivliezen
(buik-ofborstvliezen),rondom spierenenz.

gespijkerd worden (bintlagen,balklagen)
(afb.blz.46).

Het bindweefsel bestaat in hoofdzaak.uit

li
jmgevende stofen is slecht verteerbaar.
Long bestaat bijna uitsluitend uit zulk
weefsel(elastisch weefsel)en heeftdaarom

Een gebint of een kapgebint of dakstoel
of kapspant is een driehoekige stoel, uit
balken samengesteld en dienend om de
kap te dragen

weinig voedingswaarde.

Binnenbeer (veeteelt).Een mannetjesvarken, waarvan een teelbal niet in den
balzak is ingedaald,doch in het lieskanaal

isgebleven.Bi
jeen gesneden beerishet
gebrek niet te zien, vooral niet als de

sni
jder,bi
jwijzevan bedrogeenhuidsnede
aan elken kant heeft gemaakt.
Voor somm ige menschen is het vleesch
van een binnenbeer ongenietbaar wegens
den geslachtsreuk van het vleesch en het
spek. Daarom bestaat de kans, dat het
vleesch op hetslachthuis wordtafgekeurd.
Defokkervan hetdierzaldan voorschadeloosstelling worden aangesproken,daar de

afwi
jking een koopvernietigend gebrek is.
Binnenhof (bouwkunde). Binnenplaats

in groote gebouwen, pleintje, rondom
door gevels ingesloten.

Binnenkoorts (geneeskunde). M oeraskoorts,malaria.
Binnenoor. Aan het oor onderscheidt
m en den uitwendigen gehoorgang, het

middenoor (achter het trommelvlies),en
het binnenoor.Het binnenoor omvat het

Binten.

Bintjes(landbouw).Eensoortaardappel,
welke de kweeker-onderwijzer De Vries
van Suameer in 1910 doopte met den

BITTERVOORN- BLAASW ORM EN

naam van een zi
jnerleerlingen.De soort
is verkregen door kruising van een M un-

groepenvanhetNederlandschevee(Roodbontllselvee,ZwartbontHollandsch vee).

blad.Ze zijn halfvroeg en worden veel

M en spreektvan een blare koe,een blaarkop,roodblaar,vaalblaar.Dezwartblaarden
komen ook in Holland en Utrecht voor

naar Engeland uitgevoerd.

(Rijnschezwartblaarden).

stersche en een Fransche soort. Bintjes
hebben een forschen stengel,donkergroen

Bittervoorn.Zoetwatervischje,datoveral

Voortsis ,,blaar''een afkorting van tongblaar,mond-en klauwzeeren erisnog een

in ons land voorkomt. Het wordt niet
grooter dan een mansvinger en wordt

andere ziekte bi
j het vee (dikke kop,
benauwdheid),welkeblaargenoemdwordt.

vaakvooreenonvolwassen voorntjegehouden. Kenmerkend is de blauwe streep

van den staarttotde kieuwen.Hetw'i
jfje
legt haar eieren in de schelp van een

levende mosselen hetmannetje spuit er
zi
jn homvochtin.Aquariumvischje.
Bitterwater. Een bronwater, dat verschillende zouten bevat nl. zwavelzure
magnesia, zwavelzuurnatrium , koolzure
magnesia en kleine hoeveelheden andere
zouten. D it bronwater is niet zonder
bacteriën. Het kunstmatige bronwater
bevat alleen de drie genoemde zouten.

Blare koe. Zwartblaard vee.

Bitterwilg (hoepelmakerij).Soortwilg
op uiterwaarden,aangepoot ter bescher-

ming tegen hetvee,dat dezewilgmi
jdt,
wegens den bitteren smaak.

Blaaspoot (landbouw). Donderbeestje.
Een gevleugeld insect, dat op warme
dagen in grootaantalrondvliegt.Hetheeft

zuignapjesaan de pooten,zetzich op de
Bitterzout. Engelsch zout, zwavelzure
magnesia,magnesiumsulfaat.W itte,door-

schi
jnende,naaldvormige,gemakkelijk oplosbare kristallen met bitteren smaak. In
de geneeskunde als afvoermiddelgebruikt

en in weverijen om katoenen weefsels
zwaarder te m aken. Bitterzout komt in
zeewater voor en in het water van SOnRmige bronnen en ook in de zouten,welke
de zoutlagen van Stassfurt bedekken.Het
werd in 1695 door Engelschen gevonden.

Hetwordtmoeilijkindendarm opgenomen,
trektwateraan,zelfsuithetdarmslijmvlies
en verhindertde indikking van den darminhoud. Hierdoor ontstaat een waterige
ontlasting.

Blaar(veeteelt).Een zwartekoemeteen
witten k'
op (afb.blz.47).M eestalheeft

zulk een koe zwartom de oogen en witte
pooten en een witten buik.In Groningen
heeft men er een ras van gefokt,dat al
eeuwen bestaat. Het zwartblaardvee, de
zwartblaarden vormen een der drie groote

huid van mensch en dier en veroorzaakt
sterk kriebelen als het loopt. Het insect
legteieren op grassen en granen.Delarven

zijn oranjekleurig en leven in den grasstengel.
Blaasworm en. Vinnen. Een tusschenvorm in de ontwikkeling van verscheiden
soorten van lintwormen. Uit een lintwormeigroeit een blaasworm en uit een
blaasworm ontstaat een lintworm. In het
darmkanaal van dieren komen ta1 van
soorten van lintwormen voor. Sommige
hebben enkele leden,sommige hebben er

duizenden. Sommige zijn zeer klein,
zooals een lintwormpje bi
j kippen, dat
slechts één millimeterlang is.De grootste
lintwormen kunnen wel tien meter lang

worden. De lintwormen zi
jn geleed en
in de leden bevinden zich de eieren.Hoe
verder naar het eind van den lintworm ,

hoe rijper de leden zi
jn.De rijpe leden

laten 1os en komen met den darminhoud
naarbuiten.Aldus worden de eieren ver-

BLADDEEG- BLADROLLER

spreid.Komt een eiin de maag van een

geslagen.M en laat dan het deeg een half

dier,danontwikkeltzichuitdateieenjong,
de schaallostop en hetjonge dierboort

uur met rustom het weer stijfte laten

zich door den darmwand heen en nestelt
zich in een of anderorgaan om zich daar
als blaasworm te ontwikkelen.W ordt dit
orgaan door een ander dier opgegeten,
dan ontwikkelt zich uit den blaasworm
een nieuwe lintworm .
De gewone lintworm van den mensch is

bereiding is een kunst, welke slechts na
veeloefening verkregen wordt.Hetgeheim

afkomstig van een blaasworm, die bij
het rund gewoonlijk in de kauwspieren

dat het gebak ineens in een zeer heeten

worden. Dan herhaalt men het uitrollen
en toevouwen nog twee malen, telkens
met een half uur rust. Bladdeeg bestaat

dus uit vele dunne blaadjes deeg. De
zouzijn,daterluchtiggeroldmoetworden,
omdat er luchttusschen de laagjes deeg
moet bli
jven.Ten tweede isvan belang,

voorkomt.ln onsland komtde vinnigheid
van rundvleesch zelden voor,ten hoogste

oven (200 graden)gebrachtmoetworden.

bi
j1 % derslachtdieren.
Een gevreesdeblaasworm bi
jden mensch

en lichtde laagjesvan elkaar.

van den hond.Deze wormen zi
jn maar

vliezigeblaadjes.Goudslaan geschiedtvan

klein,6 m.M .lang en met slechts 3 of 4
leden.Dezelintworm komtin grootaantal
in den darm van honden voor. Komen
nu de eieren van dien worm in hetdarm kanaal van mensch of schaap, dan ont-

ouds door goudslagers, die a1s volgt te
werk gaan : Het goud wordt gesmolten
en in reepen uitgegoten, dan tot platen
geslagenen metpletrollenverderuitgewalst.
M et de hand wordt dan het goud verder

wikkelen zichdieeierenen dejongengaan
doorden darmwand naar de lever(soms
ook naardehersenen en elders).Zijgaan

uitgeklopt tusschen blaadjes perkament
entenslottetusschenblaadjesgoudslagersvlies tblinde darm van runderen), met

daarblazen vormen,welkehetleverweefsel
wegdrukken en geelzucht veroorzaken.
Die blaaswormziekte kwam vroeger in
Friesland veel voor, doordat daar veel

marmerofgranieta1s onderlaag.De velle-

schapenexportslachteri
jen waren.Hetafval

goud op een millimeter dikte.Het dunste

gebruikt men om te vergulden, waarbij
men hetvoorwerp eerstmetlijnolievernis
en dan metloodwitbestri
jkt.Hetdikkere

zoo besmetten zijden mensch en gezonde

gebruiken tandartsen voor vullingen.
Onecht bladgoud is een legeering van
rood koper.

is de tusschenvorm van den lintworm

van dezedieren werd doorgeheelFriesland
verkocht en aan de trekhonden gevoerd.
Zoo kregen de honden den lintworm en.
schapen nletblaasxvornlen.

Ilezeblaasxzornaveroorzaaktbijhetschaap

De luchtin hetbladdeeg zet zich dan uit
Bladgoud. Geslagen goud. Goud in

tjes bladgoud legt men dan op elkaar,
tusschen velletjes papier, tot boekjes.
Soms heeftmen dan 1200 velletjesblad-

een bekende ziekte,de draaiziekte, aldus

Bladroller (tuinbouw). Insect, dat de

genoemd naar de verschijnselen, welke
zich bij het dier voordoen als de blaas-

bladeren van ooftboomen doet omkrullen.

worm zich in de hersenen ontwikkelt.

In llsland zi
jn zesmaalzooveelhonden a1s
menschenen blaaswormenbijden mensch
komen daarveelvoor.

Bladdeeg (keuken). Bladerdeeg,is de
grondstof voor gebak a1s Tom Pouce,

appelbol,Arnhemschemeisjes,zoutesten-

gels, kerstkrans, boterletter, spoorbanket,
zoute bollen.
M en gebruikt voor bladdeeg harde boter

en bloem ingelijkehoeveelhedenmetwater
vermengd tot een vaste massa.Het deeg
wordtuitgerold en als een servetin elkaar

Bijnaop alleplanten vindtmen 'szomers
blaadjes,diea1shetdekbladvan een sigaar
ineengeroldensomsdoordraadjesomspannen zijn. W ikkelt men zoo'n blad los,
dan treft men er een tienpootige rups in
aan,die zich spoedig aan een draad neerlaat. De appelbladroller berokkent veel
schade aan fruittelers.
lnsecten, behoorend tot dezelfde soort
als de bladrollers, leggen hun eieren op
appels. De made eet het vruchtbeginsel
op en maakt de vrucht wormstekig. De
rups verpopt in schorsspleten.Legt men

in Junivangbanden om de schors, dan
zoeken ze in die banden een schuilplaats

BLADROLZIEKTE- BLANK OFFICIER
De banden worden afgenomen en metde
rupsen vernietigd.

ter,klapper,li
jst.De blafferd der Sticht-

Bladrolziekte (tuinbouw). Krulziekte

sche kerken.Blaffer op de Nederlandsche
staatswetten.Blafferd dergerechtigdheden

der aardappelplanten.De bladeren worden

(tienden)van een kloosterofvan een heer.

broos,dik en stijf en krullen om.Door
onderzoekingen van Quanjer is gebleken,

De blafferd van het begrafenisboek.
In dedieventaaliseen blafferd een pistool.

dat de oorzaak der ziekte in de zeefvaten
der vaatbundels is gelegen.Die zeefvaten
vervoeren watermeteiwiten koolhydraten
in de richting van de bladeren naartak en

Blak.Vlak (blak en bloot).Blakte:open

stam.Dezestroom wordtgestoord,terwi
jl
de wateraanvoer van beneden naar boven
nietgestoord is.Erontstaatdientengevolge
een stuwing van het zeefvatvocht,hetgeen
't omkrullen der bladeren verklaart.
Bladrolziekte is dus iets anders dan het
omkrullen van bladeren door rupsen van
den bladroller.
Bladvet.Reuzel.Het vet,dat zich tegen
de achtervlakte van de buikholte van het
varken bevindt,in tegenstelling met het
netvet,het kransvet en het plukvet. Het
bladvetzitom denieren en lager.Hetnetvet bevindt zich in het net,dat a1s een

Blafferd.Blaffer.Oude naam voorregis-

ruimte,vlakte.
Blakstil. Blak water. Te blakke komen

(jagersuitdrukking voor: te voorschi
jn
komen). Vroeger zei men: Het kwaad
komtte blakk'
e (komtuit).
Blek,blik,blak iseen plasinhetheideveld,

welke des zomers uitdroogt (Kievitsblek
teOisterwi
jk).
Blanke stroop. Aardappelstroop,bereid
door aardappels te koken met verdund
Ztlur,waardoorhetzetmeeleerstverandert

in zetmeelgom (dextrine) en bij voortgezette inwerking in drulvensuiker.M en

bindt vervolgens het zuur met krijt of
metsoda en hltreer de pap over beender-

schortje overde darmen heenhangt.Het

kool.M en verkrijgtdan een helderevloei-

kransvet bevindt zich in de krans,dat is

stof, bestaande uit een dunne oplossing
van druivensuiker en zetmeelgom, welke
wordtingedampttotblankestroop.Van die

hetdoorgesneden darmscheil(het darmscheil is het dubbele vlies, waaraan de
darmen aan de achtervlakte van de buik-

holte zijn opgehangen).Het plukvet zit
verspreid aan den darm in stukjes.Het
bladvetishetfijnstevetvan hetvarken.
Bladwespen (ooftbouw).Vliesvleugelige

insecten met getande legboor, waarmede

het wijfje inkervingen zaagt in plantendeelen,om daarin eieren teleggen.Uitde

eieren komen bastaardrupsen (met bolronden kop en 9-11paarpooten).Deze
buigen hun lichaam in den vorm van een

C of krommen hun achterlijf over den
kop heen. De bessenbladwesp is ros met

zwarten kop en zwarte sprieten.Zijlegt

eieren in de bladeren van aalbessen.Doordat de boomen kaal gevreten worden,
schrompelen de bessen.De bastaardrupsen
verpoppen in den grond.Ter verdelging
spit men den grond onder de struiken
goed om.

Blaffen (bouwkunde). Het gapen van
een pannen dakbedekking, doordat een

Pan ,yscheluw''isen nietjuistsluit.
W oordverklaring.

stroop wordtgeen acci
jnsgeheven,zooals
van gekristalliseerdedruivensuikeren men
gebruiktdie stroop daarom,om goedkoope
vruchtengelei te m aken. Ook in koek,
chocolade, likeur en suikerwerken bezigt
men blankestroop en omdatdruivensuiker
het uitkristalliseeren van rietsuiker tegen-

gaat,wordtzijookinfijnebonbonsgebruikt.
Blanke stroop is minder zoet en minder
voedzaam dan stroop van rietsuiker. De

prijs isongeveer 15 ct.de kilo.Er zi
jn

in onsland tien fabrieken,welkeaardappelstroop maken.Veelvan die stroop wordt
naar Engeland uitgevoerd. Ze is ook in
vasten vorm in den handel. In Amerika
gebruikt men voor de bereiding van
druivensuiker geen aardappels,doch mais,
omdat die daar zeer goedkoop is. Hetzelfde geldtvoorde spiritusbereiding.
Blank officier. Blanke slavenopzichter

van eerti
jds.Het woord is ontstaan uit
hetEngelsche ,,overseer'',,,overseerofthe

Poor''(armmeester).

BLAUW BOEK- BLAUW ZUUR
Blauwboek. Verzameling van diplomatieke stukken over een aangelegenheid,
bestemd voor openbaarmaking. In Engeland sprak men van blauwboek,omdatmen
zulk een verzameling in een blauwen

omslag bond.Thans is deze wi
jze van
benaming algemeen gebruikelijk. In

Duitschland spreekt men van witboeken,

inFrankrijkvangeelboeken.lnNederland
van oranjeboeken.

weede (een plantuitThuringen,die ook
bi
jonsinhetwildvoorkomt).Hetblauwhoutwerdopzi
jnbeurtverdrongendoorde

indigo uit Indië. Deze indigo bevat veel
meerkleurstof,werd vroeger uitEngelsch
IndiëoverPerziëen Venetiëaangevoerd en
was daarom duur. Toen de vaart naar

Indië geopend werd,werd de prijs veel
lager. Blauwhout wordt niettemin nog
verwerkt in fabrieken, die het halfdroge

aftrekselin kisten leveren.Meti
jzerzouten
Blauwdruk. Afdruk van een teekening
op papier, dat door een oplossing met

ijzerzouten gevoeligvoorlichtisgemaakt.
M en teekent op doorschi
jnend papier,
legt de teekening op het gevoelige papier

geeft blauwhout een zwarte kleurstof,
welke kleurvastis.Van blauwhoutaftreksel
met kaliumbichromaat en chroomaluin

maaktmenvulpeninkt,diezeergemakkelijk
uit de pen vloeit.

ineendrukraam,laatdezon erop schijnen
en ontwikkelt dan de teekening. M en

kri
jgt dan witte lijnen op een blauwen

Blauwmaan (landbouw). Maanzaad,
Heul,blauwe papaver,maankop.Van het

ondergrond. M en gebruikt daarvoor dik,
sterk papier, daar de afdrukken veelal
gebruikt,worden in de werkplaatsen van
bouwkundigen en in machinefabrieken.

zaadverkrijgtmenpapaverolie,een drogen-

Blauwe klei. Kleisoort in Groningen,
welke daarnaarboven gebrachtwordtter

zettingen van oppervlakkig gelegen aderen
enschemeren blauwachtigdoor.Hetgebrek
is meestal van onschuldigen aard. Soms

verbetering van den bovengrond (kleidelven). Men noemt ze daar woelklei.
In Holland en W est-Friesland zitblauwe
kleionderhetlaagveen.Verdervindtmen
haar in den bodem van de Haarlemmer-

de olie voordoffe verf.

Blauwschuit (geneeskunde).Aderspatten aan de beenen.Die spatten zi
jn uit-

is blauwschuit de oorzaak van huidjeuk,
moeheid in de beenen,diep gelegen ontsteking, beenzweer. De a:eiding van
:1schuit''is nietbekend.

meer,deLegmeer-en Ilpolders.
Blauwe zalf.Kwikzalf.Een zalfuitreuzel
en kwik gemaakt, gebruikt a1s geneesmiddeltegen syphilis.De zalf wordt op
de huid gesmeerd en sterk ingewreven.
Verder is blauwe zalf een luisdoodend

middel.(Zwaar vergif.)
Blauwhout.Campêchehout,eenhoutsoort

uitAmerika,dieeertijdshetbelangrijkste

Blauwsel. Fi
jn ultramarijn,vroeger uit

blauwelazuursteen gewonnen,thanskunstmatig bereid uit kiezelzuurnatrium en
zwavelnatrium. M en gebruikt blauwsel
om de witte wasch,papier ofsuiker blank
te maken. De bewerking berust hierop,
dathetooggevoeligerisvoorgeel,danvoor

lichtgroen (blauw en geel).Blauwsel is
kleurecht. M en mengt het door witkalk
om muren te witten.

verfhout was en een blauwe kleurstof

leverde,welke in meubelmakerijen,wolververijen en voor inkt gebruikt werd.
Het kernhout werd gerasptin rasphuizen
en daarna gegist.De eigenlijkekleurende
blauwe stof heet haematoxyline, is in

zuiveren toestand kristallijn en kleurloos
en wordtpaS blauw, als ze aan de lucht
wordt blootgesteld. Het geraspte hout
wordt daarom aan de luchtgegist en dan
uitgetrokken.Hethout werd ook in Indië
uitgeplant en verdrong op de markt de

Blauwsteen.Totpoedergewreven blauwe
vloertegelofblauwe dakpan.Ouderwetsch
schuurmiddel.

Blauwzuur. Pruisisch zuur, cyaanwater-

stofzuur,een kleurloozebewegelijkevloeistof,welkebi
j36gradenk'
ookt,hetzwaarste vergif,datbekend is en datnietin den
handel voorkomt. M en bereidt het door
cyaankali met verdund zwavelzuur over

te halen.Blauwzuurontstaatook bi
jver-

BLAUW ZUUR
warming van bittere amandelen, uit een

stof(amygdaline),welkeook in pittenvan
kersen,arbrikozen en perziken voorkomt.

Tien bittereamandelen kunnen bijkinderen reeds vergiftiging geven en bij volwassenen zi
jn soms zestig voldoende.
Zoete amandelen zijn ongevaarlijk,maar
vaak zijn zoete met bittere vermengd.
M en treft ook blauwzuur aan in laurier-

kerswater, in li
jsterbessen en in zenuwspiritus (spiritus nitri dulcis). Geiten
vertoonen soms verschi
jnselen van vergiftiging door het eten van bladeren van
pruimen, abrikozen, perziken, kersen of
laurier.
A4en kent van blauwzuur verscheidene
zouten,zooalsgeelbloedloogzout en rood

bloedloogzout, welke niet vergiftig zi
jn
en in de scheikunde gebruikt worden ter

herkenning van ijzer.Ook het cyaankali
is niet vergiftig,maar omdat blauwzuur
een zwak zuur is, wordt het reeds door

koolzuuruithetzoutvrijgemaakt.Cyaankaliriektdan ook naarblauwzuur.lemand

had een Nesch cyaankaliin zi
jn kaststaan,
waarmee hijmuizen verdelgde.DePesch
was met een houten stop gesloten en de

stop wasmeteen papier omkapseld.Hij
stapelde zi
jn ondergoed in dezelfde kast
en vertoonde later verschijnselen van
misseli
jkheid en duizeligheidtelkens,wanneerhi
jschoon ondergoed had aangetrok-

M en steldevast,datdezeterstond bewusteloos was en dathethartnog tien minuten
doorklopte.
Bittere amandelolie wordt veel in bakke-

ri
jen gebruikt; zi
j is dan ontdaan van
blauwzuur en wordtgemaaktuitabrikoze-

pitten,dieuitKlein-AziëenJapankomen.
Voorts in reukwerken.
Tegenwoordigisblauwzuurvan veelbelang
voor de ontratting van schepen.Vroeger
geschiedde de zuivering derschepen alleen
ter verdelging van insecten. M en deed

datmetzwaveligzuur,datechterschadeli
jk
bleek te zi
jn voor de lading en de verf.
Blauwzuurheeft daar echter geen nadeeligen invloed op en doodt al wat leeft:
ratten, rattenvlooien, wandluizen, houtworm.M en heeftdeuitwerkingvan blauwzuur beproefd op kunstmatig gekweekte
wandluizen en gezien, dat deze terstond
gedood werden.Eeninternationaleovereenkomst heeft in 1926 de zuivering der
schepen plotseling algemeen gemaakt.Die

overeenkomstschri
jftvoor,datalleschepen,
dievreemdehavensaandoen,bijherhaling
gezuiverd moeten worden van ratten met
het doel, daardoor de verspreiding van
pest tegen te gaan. De schipper ontvangt

een bewi
js, wanneer de zuivering heeft
plaats gehad. Vri
jstelling ervan wordt
verleend,indienbijonderzoekisgebleken,
dathetaantalratten in hetschip gering is.

ken.Hetduurde lang voordat de oorzaak

Ook van datonderzoek wordteen bewijs

der ziekte (blauwzuurvergiftiging) was

afgegeven. Liefst zuivert men een schip
wanneer het leeg is;in een geladen schip

herkend.
In de maag maakthetzoutzuur hetvergif

terstond uitcyaankalivri
jenvergiftigingen
bi
j arbeiders, die met blauwzurekali
Onzgaan,Zijn Vaak Voorgekonzen:Vroeger
bi
j fotografen,nu bi
jarbeidersin zilverfabrieken,bijdegoudwinningin Z.-Afrika,

worden bij ontratting met blauwzuur
slechts80 % derdieren verdelgd.

In 1922 zijn wetteli
jke voorschriften voor

de ,,gassing'' gegeven. Het gebruik van
middelen, welke blauwzuur bevatten, is
in hetalgemeen verboden en wordtslechts

in degalvanoplastiek.Een slependeblauwzuurvergiftiging isnietbekend,alleen maar
de plotselinge.

aan bijzondergeoefenden toegestaan.De

Berlijnschblauw iseenverfstofmetblauwzuur gemaakt,dat zi
jn naam eraan ont-

tenziektekundige dienstverrichtdegassing
voorparticulieren,indien daartoe een verzoek wordt gedaan. M en kan cyaankali,
gewikkeld in papier,in een vatmetzwavel-

gebruikt.Enkele droppels zi
jn voldoende

zuurwerpenenheeftdan nogtijdom zich
teverwi
jderen.M en k'
anookvantotvloei-

zijnstaten,waardedoodstrafdoormiddel

stofverdichtblauwzuur,in stalen:esschen
gebruik maken.Nadat men nadewerking
de ruimte een dag heeftlaten luchten,kan
men die rtlimte zonder gevaar gebruiken.

leende.
In den oorlog werd blauwzuur a1s gifgas

om een mensch te dooden. ln Amerika

van blauwzuur wordt voltrokken. M en

heeft daar waarnemingen gedaan bij een

veroordeelde, die gas had ingeademd.

grootegemeenten hebben deskundigperso-

neelbijden ontsmettingsdienst.De Plan-

BLAZER- BLEEKSELDERIE
Om ratten en vlooien te verdelgen ishet

vroegerkiezelgoor,een delfstofuitpantsers

noodig,dat er0,4% blauwzuurin delucht
is.Voor wandluizen is 1% gedurende zes

van zeer kleine zeediertjes bestaande.

uurnoodig.Beddegoed wordtafzonderlijk
gegast, omdat het de gassen moeili
jk
kwi
jtraakt.De zuiveraarsdragen gasmas-

kers met koolpoeder, metaalzouten of
andere stoffen, welke het gas opslorpen.
Aldus gewapend, kan men een half uur
verbli
jven in een ruinate Nzaarin 0,2 T$
blauwzuurgas zich bevindt. Zonder gasmasker zou de zuiveraar in die ruimte in

een minuutbewustelooszijn.

In Amerika hangt men tenten over de
vruchtboomen en verdampt er blauwzuur

onder,ten einde schadeli
jke insecten te
vernietigen.

Blazer(visscherij).Visschersvaartuigvan
het meer Flevo,dat ook op de Noordzee

gebruiktxzordt.Een blazergeli
jktop een

Tegenwoordig voert men bleekaarde uit
Florida in;voor vetten heeftmen andere
soorten noodig dan voor oliën en petroleum.
Voordat men met bleekaarde ontkleurt,

moeten eerstdevrijevetzuren verwi
jderd

worden. Dat geschiedt door verzeeping
met loog.Het gesmolten vet wordt met
loog en water gemengd en de gevormde
zeep bezinkt eruit. Daarna begint de
behandeling met bleekaarde, welke door
het gesmolten vet wordt heengeroerd,
dat daarop gehltreerd wordt door flterdoeken. De laatste sporen reuk worden
aan het vet ontnomen door er oververhitten stoom doorheen te blazen.
De afgewerkte bleekaarde heeft geen
bestemming en wordtop een hoop geworpen. Het loont niet de moeite de bleek-

grooten botter, nlaar heeft een lager
voorschip en een breeder achterschip.
I)e Frieschevisschersbrengen naetblazers
de gevangen paling naar de Engelsche
markten devisschersvan Goereegebruiken

aarde te zuiveren,alhoewelernog350/o

den blazer bijde vischvangst en bij de
robbenjacht.De groote Texelsche blazers

wijn van Rijn en M oesel.

hebben een inhoud van 20 kub. meter
en hebben een bemanning van driekoppen.

vetin zit.Bi
jpetroleumraEnaderijen geschiedt die zuivering wel.
Bleekerd. Oude naam voor bloedrooden

Bleekpoeder.Bleekzout,een witkruime1ig poeder,bestaande uitonderchlorigzure

kalk,datmenverkrijgtdoorpoedervormige

Blazoen.W apenschild ofdefkuren van

het wapenschild.,,
H et blazoen is op het
wapenschild nietmeeraanwezig.''

gebluschtekalk chloorgastelaten opslorpen.
Het is dus kalk met chloor verzadigd en
het werkt bleekend,doordat het zuurstof

afgeeft.Met bleekpoeder verwijdert men
Bleekaarde. Een soort witte klei,welke
gebruikt wordt voor de ontkleuring van

de groene kleur van een oude bestrating,
roestvlekken uit marmer.M en bedektdie

petroleum, vetten en oliën.Zij bestaat
voornameli
jk uit magnesiumsilikaat en

roestvlekken met een papje van bleekpoederen laatdateenigen tijd inwerken.

derfijnekorrelsvandebleekaardehouden

eiwitstoffen en kleurstoffenvasten zuiveren
daardoor de vuile vetten. Reeds gewone

andere zuurstofafgevende stoffen (peroxydes),maarallemoeten voldoen aan het
W aschmiddelenbesluit (K.B.van 4 Aug.
1925) en ten minste 25 % werkzame

kleiheeftdie eigenschap,terwi
jlvollers-

chloor bevatten.

aluminiumsilikaat, maar toch is het niet
de scheikundige samenstelling, welke het
bleekend vermogen bepaalt, doch de
natuurkundige toestand. De oppervlakte

aardeeen soortkleiis,welkesederteeuwen
in de lakenfabrieken gebruikt wordt,om
laken te vervilten in den vollersmolen.
Stoffen,welke zondervollersaarde de wolvezels zouden aankleven en de vervilting
belemmeren, worden door vollersaarde
opgenomen.Als bleekaarde gebruikte men

Verderisheteen bleekmiddelvoorkatoenen
weefsels en voor papier.
Tegenwoordig gebruiktmen daarvoor wel

Bleekselderie. Een soort selderie,welke
neiging heeft om weinig bladgroen te

vormen. Men bevordert het wit-blijven
van de selderienog doorde planten in een
kleine ruimte te telen,de bladstelen met
aardete Bedekken ofer een papierofeen

BLEEKW ATER- BLESKANT
rhabarberblad omheen te W1
'nden. Er

zijn echtersoorten,dieonderalleomstandigheden witblijven.

(blak:isvlak),een plaatje,eenplakje,een
stootje.Zie blak.

Bleekselderiewordtnietindesoepgebruikt,

Blenden (aardkunde). Delfstoffen, die

maaris een wintergroente (afb.blz.53),
diein Frankrijk en Engeland zeerbekend

zwavelverbindingenbevatten,heetenkiezen,

is,doch in onsland weinig geieten wordt,
waarschijnli
jk doordat de teelt nogal

bewerkelijk isen detuindersernietmee
vertrouwd zjJ
*n. De bladstelen worden

rauw metzoutbijdenboterham gegeten,
maarzeworden ook geschild gekooktofals
bloemkooltoebereid.

als ze metaalachtig glanzen,hard zijn en
een lichte kleurhebben b.v.ijzerkies.
Zi
jn ze donkervan kleur,dan heeten ze

glanzen,b.v.loodglans.
Zi
jn ze week, dan heeten ze blenden,
onverschillig of ze licht of donker van

kleur zi
jn.
Bles (paarden).W itte streep of langwerpige vlek,loopend van het voorhoofd
totden neus.M en spreektvan een druip-

bles,(een lange,smalle),een breede bles
(afb.blz.53),een doorloopende bles (tot
den neus).
Een witte vlek op de bovenlip heet een
sneb. Een ronde vlek op het voorhoofd

heeteen kol(afb.blz.53).

Bleekselderie.

Bleekwater.W ater,datvrijchloorbevat
en dient om de wasch te bleeken. M en

verkri
jgt bleekwater door chloorkalk, in
water opgelost, te vermengen met sodaoplossing en dat mengsel over watten te
hltreeren. In den handelis sterk chloorbleekloog verkri
jgbaar, dat, vöör het
gebruik,metwaterverdund moetwordèn.

Bleeseinde (waterbouwkunde). Het
pluimeindevan riet,stroo,ri
jshout.(Afb.
blz.69).Tegenstellingvan stoppeleindeof
bouteinde.Bleeswerk of baardwerk dient
alsoeververdediging tegen den golfslag.

Blei(visscheril).Brasem,bliek.Karperachtigevisch van 20 cm lengtemetgri
jze
vinnen,welkeaan den wortelrood zi
jn.
Blein. Blaar. Vocht tusschen opperhuid
en lederhuid.Bleinen op de handen door
het roeien.

Blek (schoenmakerij).Een stukje leer.
Een blekjeonderden hakvan een schoen

Doorloopende bles. Druipbles.

Bleskant(houthandel).Bleskantofbles
zegtmen van platen,delen en balken die

niet aan alle kanten recht bezaagd zi
jn,
dus waaraan nog boomschors zit (afb.
blz.54).Iepen en eiken platen (zeerdikke

BLESSEN- BLINKERT

planken) worden y,bleskant''verhandeld,
omdatuitplatengewoonlijkkleinestukken
gezaagdworden.Blessebalkenzi
jngewoonlijk in eigen land gegroeid,gekantrechte
delen,kantdelen gewoonli
jk ingevoerd.

Blind (bouwkunde).Aldus noemt men
bouwonderdeelen, die onzichtbaar zijn
gemaakt.Blind anker (onzichtbaar ingemetseld),blindvenster(eendichtgemetseld
vak in een muur,dat voor hetoverige als

een lichtvensterisbewerkt).Blinde boog
(eengemetseldeboogineenmuur,waarvan
het vlak onder den boog een weinig

inspringt). Blinde muur (muur zonder
vensters en deuropeningen) Blinde steeg
(steeg,diedoodloopt).Blindevernageling
(bevestiging met spijkers, waarvan de
koppen nietzichtbaarzi
jn,o.a.bijvloeren
toegepast).Blinde vloer (ondervloervoor
parket).
Blinde darm .Hetbegin van den dikken
darm isblind,d.w.
z.zakvormig.Dedunne

Bleskante platen.
Schoeiing metgording.
Blessen. Boomen merken door een stuk
van de schors af te kappen, aanblessen.

Bliksem (keuken).Verschillende iauwsmakende spijzen.Zoo is heete bliksem :
aardappelen en appelen met of zonder

darm gaaterzijdelingsinover.Dieblinde

darm draagteen wormvormig aanhangsel,

dat gemakkelijk in ontsteking geraakt.
Ontsteking van den blinden darm zelf is
zeldzaam.

Bi
jkippen isdeblinde darm bekend om
een kwaadaardige parasiet,een oerdiertje,
daterinhuist,en dateen ziekteveroorzaakt
de coccidiosis, waaraan veel kuikens
sterven.

gort.

Boekende blikstien''isin Noord-Holland

,,

Blinde vink (keuken).Kalfsrolletje.Var-

boekweitegort.Ookheetgortmetrozijnen

kens of kalfsgehakt,gerold in dunne kalfs-

blauwe bliksem (slappe meelkost)en van

lapjes,vaak meteen dun laagje spek om
het geheel.Het rolletje wordt bestrooid

heete bliksem . Verder spreekt men van
platte bliksem.

metpaneermeelofmetbloem,dan gebakken en gestoofd.

Bliksempijpen. Ter plaatse, waar de

bliksem in hetzand isgeslagen,vindtmen
somsin dengrondeenkegelvormiglichaam ,

Blindevlek(ontleedkunde).Degezichts-

bliksempijp genoemd,datontstaanisdoor

bolaan de Achterzi
jde en vertaktzich in
hetnetvlies,datdeachterzijdevan binnen

smelting van het zand.

Blind.Zondertezien ofgezien teworden,
Blind zoeken: zonder gegevens. In den
blinde. Blind Ze*
1). zonder reefgaten.
Blinde darm, blinde gang : met slechts
één opening,doodloopend.Blinde kaart:
zonder namen.Blinde Soep @
'zonder vet-

oogjes.

Blind liggen (zeilen)
:geen wi
nd vangen,
'
.
doordat het zeil J
uist achter een ander
zeilstaat.Bijzeilen vöör den wind,staat
dç fok blind.
Blind boek:onbedruktboek,dat alsmonster voor afmeting en papiersoort dient.

zenuw doorboort de rokken van den oogbekleedt. W aar de gezichtszenuw het
netvlies doorboort, bevinden zich geen
zentlwuiteinden, waardoor op die plaats
geen licht wordt waargenomen.Zet men
twee kruisen ongeveer7 C.
M .van elkander
op papier, sluit men één oog en beziet
men één der kruisen,dan valt het licht,
van het andere kruis komende, op de
blinde vlek en wordt niet waargenomen.

Blinkert.Schipperij:eenheldereplekaan

een donkeren hemel,voorts:een kaalwit

duin;denaam van een duin bijHaarlem.
Visscheri
j:kunstaas aan den hengelom

BLOEDERZIEKTE- BLOEDGROEPEN

snoek te vangen,een zgn.snoeklepeltje.
Verder:een stralend oog,een verglaasde

knikker,en in de dieventaaleen ri
jwielplaatjeofeen politieagent.
BloederziektetEen ziekte van het gestel
metneiging totniette stelpen bloedingen

bij kleine verwondingen.Bi
j deze ziekte
ontstaat reeds bij een lichten stoot een

bloedbuil. De oorzaak ervan is een aangeboren zwakke bouw van de bloedvatwanden en een geringe stolbaarheid van
het bloed. De ziekte is erfelijk en komt

jl
nagenoeg alleen bijmannen voor,terwi
de vrouwen uit de bloederfamilies de

ziekteopdemanneli
jkekinderendoenovererven,zonderzelfaan deziektete lijden.
De mannen, die aan de ziekte li
jden,
brengen haar niet op hun kinderen over,
maarwe1overhun dochtersop hun klein-
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samengeklonterde roode bloedcellen. In
enkele gevallen geschiedt dat echter niet.
Het is n1. gebleken, dat het bloed van
menschen in vier groepen te verdeelen is,
naar de eigenschap om bloed van andere
groepen alofniettedoen samenklohteren,
zelf vreemd bloed al of niet te verdragen of die verandering door vreemd
bloed al of niet te ondergaan. De roode
bloedcellen van de eerste groep worden
samengeklonterd doorde bloedweivan de
tweede groep en omgekeerd. De derde
groep heeftbloed,waarvan de bloedcellen
zoowel door de bloedwei van de eerste
groep,a1s van de tweede groep worden
samengeklonterd. De vierde groep heeft
bloed,waarvan de bloedcellen in bloedwei
van de andere groepen onveranderd

bli
jven,maar de bloedweivan de vierde

ZOOnS.

groep doet de bloedcellen van andere
groepen we1 samenklonteren. Zulk een

Bi
j bloederziekte komen eigenaardige

persoon heeftdusbloed,datbijiedereen

Bloedgroepen. Overbrenging van bloed
of van organen van den eenen mensch
op den anderen,wordtvaak a1seen gewone

van den ontvanger, dat de schadelijke

gewrichtszwellingen voor met versterfvan
gewrichtskraakbeen.

zonder gevaar kan worden overgebracht.
W eliswaar zullen bloedcellen van den
ontvangersamenklonteren,maardehoeveelheid ingespoten bloedwei ondergaat zulk
een sterke verdunning in de bloedvaten

zaak voorgesteld:in werkeli
jkheid is dat

werking ervan gering is.Bloed van iemand

niet het geval. Bloed en lichaamsdeelen
van deneenen mensch,worden in den regel
in het lichaam van een ander niet goed
verdragen. W e1 kan men van eenzelfden
mensch huid of been van de eene plaats
van het lichaam op een andere plaats

van dezelfde bloedgroep is onschadeli
jk.

overplanten.Zelfs is het gelukt,bij een

mogelijkkan zi
jn tebewijzen,datiemand,

proefdier,een nier op een geheel andere
plaatsvan hetlichaam te verplanten,maar
overplanting van huid van den eenen
mensch op den anderen mislukt in den
regel. Overbrenging van bloed staat er
in datopzicht watgunstiger voor.
De roode bloedcellen in het bloed hebben
uit zich zelf reeds neiging om samen te

die als vader van een kind wordt aaniemand de vadervan een kind moetzijn,
maar wel komt het vaak voor,dat men
iemand kan uitsluiten.Staat het vast,dat

klonteren, zoodat men bij het mikros-

uit te sluiten tot 40 % . ln een geval,

kopisch bloedonderzoek regelmatigeophoopingen er van aantreft, welke zich als
geldrollen voordoen. Neemt men echter
een druppelbloed van den eenen naensch

envoegtfnendaarbijeendruppelbloedvan
een ander mensch,dan ziet men in den
regel reeds met het bloote oog, dat die
samenklontering in veel sterker mate

geschiedt.Er ontstaan dan korreltjes uit

M en gaat dus het veiligst,wanneer men
a1sbloedgeveriemand kiest,dietotdezelfde
bloedgroep behoort a1s de ontvanger.
Die eigenschappen van hetbloed vererven
volgens vaste wetten, zoodat het soms
geWezen, onmogel
ijk de vader kan zijn.
Zelden zal men kunnen bewijzen, dat

één van twee mannen devadermoetzi
jn,
dan sti
jgt de mogelijkheid om iemand
waarbijde moeder voorden rechterhad

verklaard,dat iemand en niemand anders

de vadervan haarkind moest zi
jn,kon
veroordeeling wegens meineed volgen op
grond van deuitkomstvan hetbloedonderzoek vandenaangewezen vader,demoeder,

hetkind en den vermoedeli
jken vader.
Behalve voor het onderzoek naar het
vaderschap heeft de kennis der bloed-

BLOEDHOND- BLOEDLUIS

groepen beteekenis in de gerechtelijke
geneeskundevoordeherkenningvan bloed-

men geel bloedloogzout uit luchtstikstof;
hiervoor werkt te Dordrecht een fabriek.

vlekken.Voortsishetmogeli
jk,voorafte

Kleinehoeveelheden worden bi
jdezuive-

bepalen ofeen overplanting van huid van
den eenen mensch op den anderen kans
van slagen heeft.

ring van lichtgas gewonnen door binding

van het blauwzuur aan ijzer.M et ijzerverbindingen geeft geel bloedloogzout

Berlijnsch blauw. Om geweven stoffen
Bloedhond.Een rashond van m iddelbare
grootte,ten m inste 64c,M .hoogmet een
ruim vel, huidplooien in het aangezicht,
die het onderooglid wat omlaag trekken,
zoodathetbindvliesvan hetoog zichtbaar
wordt.Het hoofd is smal,de snuit gaat
zonder hoek in het voorhoofd over, de
kam van het achterhoofd isgroot,de neus
breed;destaartishoog aangezet en komt

'
bi
jhetspeurenomhoog.Dekleurisdonker,
de staart mag wat wit hebben,evenals
de voeten en de borst.
De naam is niet toepasselijk,want het
dier is vreedzaam en valt niet gauw aan,
maar men noemt elken hond,waarvoor
men bang is,we1 bloedhond.De slavenhond uit de ,,Negerhut'' is geen bloedhond geweest.

Evenalsde St.Bernard kwi
jlthijdikwi
jls.
Hetras is zeldzaam.Op tentoonstellingen
zietrnen het Nveinig.

Bloedlichaampies.In V tbloed komen
ronde,plattebloedlichaampjesvoor,roode
en witte. De roode bevatten de bloedkleurstof, welke kleurstof in de longen
zuurstofopneemten indeweefselszuurstof

afgeeft.Zijkomen in hetbloed vaak voor
als in geldrollen gerangschikt. De witte

bloedlichaampjes hebben een ander doel.
Zi
jkunnenvanvorm veranderenenandere
lichaampjes (zooals bacteriën) in zich
opnemen door omsluiting en aldus on-

schadelijkmaken.
Bloedarmoedeisdikwijlsverminderingvan

hetgehalte aan bloedkleurstofin de roode

bloedlichaampjes.
Bloedloogzout. Een verbinding van

blauwzuurmetkalium en ijzer.Denaam
houdtverband metdewi
jzevanbereiding
nl. door uitlooging wan stikstofhoudende
kool uit bloed,beenderen, leer,haar en

hoorn.Op deze wijze verkreeg men het
gele bloedloogzout, citroengele kristallen,

welkein deluchtonveranderd bli
jven en
niet vergiftig zi
jn. Tegenwoordig nlaakt

blauw te verven, dompelt men ze eerst
in een oplossing van geel bloedloogzout

en daarna in een oplossing van i
jzerverbindingen.De blauwe kleur,welkedan
ontstaat,hechtzich zeervast aan de weef-

sels.Verdervindthetzouttoepassing bi
j
de uitlooging van goud en zilver uithun
ertsen. Ten slotte gebruikt men het om

i
jzeroppervlakkigteverstalen:men maakt
dan heti
jzergloeiend en strooiterpoeder
van geelbloedloogzoutoverheen:devrije
koolstof, die dan ontstaat, verbindt zich

metde oppervlakkige lagen van heti
jzer,
dat hierdoor hard wordt:verstaalt.
Rood bloedloogzout wordtuit geelbloedloogzout gemaakt. Het is tweemaal zoo

duur;hetwordtgebruiktbijdevervaardiging van fotograhsch afdrukpapier, het
blauw erven van wollen stoffen en a1s

bi
jtmiddelin dekatoendrukkeri
j.
Bloedluis (tuinbouw).Een soortbladluis van 1,25 mm lengte, welke niet op
bladeren,maar op den stam , takken en

wortels leeft,bijna uitsluitend van appel-

boomen. Vaak ziet men een enkelen
appelboom vol bloedluis tusschen onaangetaste pereboomen staan.U itde nieuwste
onderzoekingen is gebleken, dat er ook
een perebloedluis bestaat.Deze leeft in
den zomerop pereboomen en in hetvoor-

jaaren den winterop den iep en veroorzaakt daar gallen.

Deappelbloedluisiseen gevaarli
jk'
e parasiet, omdat zij zich zoo snel vermenig-

vuldigten een geheelen boomgaard waardeloos kan maken. Indien groote boomen

in den boomgaard aangetast zijn, raakt
men de luisniet meer kwi
jt.De wi
jfjes
zi
jn gevleugeld en leggen haar eieren in
wonden en spleten van den stam en van de
takken of op den overgang van wortelen
stam .Uitdieeieren ontstaan dan kolonies

van luizen.Dezekolonieszi
jn bedektmet

een wolachtig pluis, een wasachtige afscheidingdezerdieren.W egensdevorm ing
van dat pluis wordt bloedluis ook we1

BLOEDSCHANDE- BLOEDW RAAK
wolluis genoemd.W anneer men metden
vinger zulk een kolonie plat drukt, ontstaat een bloedroode vlek,tengevolge van
dekleurstof,welkezich in dehuid van het
insect bevindt.Deze luis zuigt de sappen
uitdenboom enoverwintertinwoekeringen,

welkezi
jzelfveroorzaaktopstam entakken.
Ook overwintert de bloedluis welin den
grond.

Terbestri
jdingborsteltmendetakkenmet

Bi
janderenatuurli
jkekinderen kan erkenning plaats hebben door een verklaring

voorden ambtenaarvan den Burgerli
jken
Stand ofvooreen notaris(b.v.in een testament).Dieerkenningkan alleen geschieden met toestemming van de moeder.
Het erkende kind heeft dezelfde rechten
als een wettig kind en is van rechtswege

gewettigd door een huwelijk derouders,
na de geboorte gesloten.

vruchtboomcarbolineum , petroleum, olie,
traan,groene zeep met water,benzine of
brandspiritus. Ook besproeit m en de

Door de erkenning ontstaan burgerlijke

takken wel met een 10 % oplossing van
40 % kalizout,waarmede men tevensden

kinderen geen wettig recht op de nalatenschap hunner ouders, wel op levensonderhoud uit den boedel.

grond bemest. M en smeert verder de
schuilplaatsen vol naet snAeerbare zeep,

betrekkingen tusschen ouders en kind.

Zonderdie erkenning hebben natuurli
jke

welke opdroogt en bij iedere regenbui
opnieuw bi
jtend werkt. Die zeep blijft
zoodoendewe1een jaarwerkzaam.

Bloedplaatjes. Ronde, platte eiwitlichaampjes,welke tusschen de roode en
witte bloedlichaampjes in het bloed van

gekweekt,welkehaareitjesin debloedluis

plaatjeshebben invloed op destolbaarheid

In W ageningen heeft men een sluipwesp

legt. Zet men een besmette bloedluis op
den stam van een aangetaste boom, dan
ontwikkelen zich sluipwespen uitdie luis,
welke tenslotte sterft. Die sluipwespen
leggen op hun beurt eieren in andere
bloedluizen en dooden ze daardoor. In
den proeftuin te Tiel heeft men met die
sluipwesp proeven genomen,maartot een
algemeene toepassing is het nog niet
gekomen.
De nieuwste manier om de bloedluis te

bestrijden,isbesproeiingmeteenoplossing
van nicotine in water.

Bloedschande (rechten). W oord ontleend aan den bi
jbel.Artikel 87 en 88
van hetBurgerlijk W etboek bepalen,dat
een huweli
jk tusschen schoonbroeder en
schoonzuster, oom en nicht, moei en
neef verboden is.Bloedschande nu is de
geslachtsgemeenschap tusschen deze personen en de kinderen daaruit gesproten

zoogdieren worden aangetroffen.De bloedvan het bloed.Door ziekten vermindert
hun aantal, verandert hun vorm en vermindertook destolbaarheid van hetbloed.

Bloedvin.Een ontsteking van een smeer-

kliertjevan de huid,een puistje.
Bloedwei.Bloedserum .De eiwithoudende
vloeistofvan het bloed,waarin de bloed-

lichaampjeszweven.
Bloedwraak.W raak van bloedverwanten
van een vermoorde en wel door wedermoord op den moordenaar ofeen lid van

zijn geslacht. ln de W et van M ozes
(Exodus 22b :24) wordt de bloedwraak

tlitgedrukt in de woorden :Oog om oog,

tandom tand.Bi
jdeJodenkondemoordenaareen toevluchtvinden in zesvrijplaatsen in hetLand Kanaàn.Totaandenti
jd,
toen zich nog geen staten hadden gevormd,
werd de bloedwraak als een plicht be-

schotlwd.ln Europa was zi
jtot de 16de

zi
jn ,,bloedschennige''kinderen.Zi
jstaan
nietgelijk metkinderen buitenhethuwelijk geboren,kunnen noch erkend noch
gewettigd (dus echte kinderen) worden,

eeuw in gebruik.Daarna ging men zoen-

behalvein diegevallen,waarin hun ouders,
ondanks de nauwe bloedverwantschap,
door een ontheëng,verleend door den
Koning,toch huwen kunnen.De wettiging

zoen voor de misdaad. Toen de staat
macht genoeg kreeg,verdween de bloed-

dientdan echter plaatstehebben bijhet
sluiten van hethuwelijk.

bare en onzoenbare misdrijven onderscheiden. De zoenbare konden met een

weergeld (mangeld)afgekocht worden,als

wraak geheel.Zijbestaatnog op Corsica
(deVendetta),in Azië,Afrikaen in Amerikabijwilde volkeren.Ook de Eskimo's
hebben de bloedwraak.

BLOEDZUIGER- BLOK
Bloedzuiger.Een soortringworm ,waarvan ervelesoorten voorkomen.Degewone
bloedzuiger,welke vroeger in de geneeskunde gebruiktwerd,heeft drie halfronde

Bloemkolf (plantkunde). Aarvormige
bloeiwijze meteen verdikte,vleezige spil,
zooalsdemaiskolf(afb.blz.58).

kaken met tandjes bedekt, gelijkend op
cirkelzaag. De bloedzuiger naaakt
met die kaken kringvormige bewegingen
een

en schuurtaldusdehuid open.Hijtrekt
dan de kaken terug en zuigt het bloed
in de maag. Een verzadigde bloedzuiger
weegt drie maal zoo zwaar a1s een ledige
en doet drie maanden over de vertering

vanhetingezogenbloed.Hetwondjebloedt
lang naen na genezing blijftereen driehoekig litteeken over, waaraan de beet

alti
jd te herkennen is.Vroegerwerd van
de bloedonttrekking metbloedzuigersveel
gebruik gemaakt,waarom men toen vaak
deze dieren kweekte. Thans wordt deze

wijze van bloedonttrekking weinig meer
toegepast.

Op Ceylon leefteen kleine bloedzuiger op

boomen;dezelaatzich op zijn slachtoffer

vallen. M ilitairen in Indië hadden veel
last van bloedzuigers,indien er rivieren
moesten doorgetrokken worden.

Bloeiwijze (plantkunde). Verzameling
van'
bloemen op een gemeenschappelijken
bloembodem ofaaneengemeenschappelijke
as, zonder dat zich daartusschen gewone

bladeren bevinden. De kleine blaadjes
van afwijkenden vorm,die zich aan den
voet der bl
oeiwijze bevinden, heeten
schutblaadjes. Bloeiwijzen zijn: de aar,
detros,hethoofdje,hetscherm,de kolf,
hetkatje.
Bloem bekleedsels (plantkunde). Kelk

Blok (zeilvaart).W atmen in hetdage-

li
jksch leven een katrolnoemt,heet aan
boord van een schip blok.Hetiseen houten

huis'',waarin een of meerblokschijven
zich bevinden,draaibaarom een as(bloknagel).Over die schi
jven,welke aan den
buitenomtrek uitgehold zi
jn,gaateen looper. Bij touwen loopers gebruikt men

zooalsbijkatjes,heetdebloem naakt.

pokhouten schi
jven,bij staaldraadloopers
i
jzeren schi
jven. Men heeft éénschi
jfsblokken, tweeschijfsblokken enz. (Afb.
blz.354).

Bloem dek (plantkunde).Als van een

Blok (spoorwegen). Een baanvak van

en kroon,debladachtigedeelen derbloem,
welke meeldraden en stampers om geven.
Indien de bloembekleedselen ontbreken,
bloem kelk en kroon dezelfde kleurhebben

ofindien zijeen enkelen krans vormen,
spreekt men van een bloemdek.

Bloemhout (m eubelmaker). Gezaagd
en gepoli
jsthout,dateen fraaièteekening
vertoont. Vooralmahonie- en satijnhout

den spoorweg tusschen twee blokposten.
I)e blokposten zorgen naethulp van blokseinen,dat twee treinen niet op hetzelfde

baanvakrijden.Bi
jhetvertrekvaneentrein
kan de seinwachter op het vertrekstation

hetuitrijdseinnietgeven,voordathetvol-

onregelmatig verloopendejaarringen werd

gend bloksein op veilig staat.
W aar de afstand tusschen twee stations

gevormd op plaatsen,waar takken schuin
tlit den hoofdstam ontsproten.

posten.

hebben een fraaie bloem , welke door

klein is,zijn de stationszelftevensblok-

BLOKFLUIT- BLOKSTAM T
In Zuid-Duitschland, waar veel hout is,

Blokfluit (muziek). Een oud volksinstrument (afb.blz.59),dat op menige
schilderijuitde17deeeuw staatafgebeeld.

volgtmendezelfdebouwwijze.lnZwitser-

ln die dagen was de blokPuit algemeen.

met gaanderi
jen en overhangende daken.

Zi
jwerd vroegerveelgebruiktterbegeleiding van volkszangen en volksdansen.

Zi
j heeft een edelen klank,omvat twee
octaven,zoodatalle liederen erop gespeeld
kunnen worden. De luit leent zich zeer
goed voor begeleiding van de blok:uit.

David Teniersheefteen bekend schilderi
j
gemaaktvan een blok:uitspeelsterbegeleid
door een luitspeler.

land maaktmen schilderachtigeblokhuizen
Kleine versterking terverdediging van een
weg.Sperfort.W oningen van ambtenaren
aan de grens.

Blokkeel (bouwkunde).Bi
j muren met
een zgn. borstwering (waarbij men op
den zoldernogeen halvemetermuurziet)
rusthetkapbeen (driehoekig gestel.datde
kap draagt) op de muurplaat (plank op
den nauur).Om het kapbeen steviger te
maken,brengtmen een sti
jlaan van den

zpldervloerbalk schuin naar het kapbeen.

Datis de kreupele stijl.Het balkje,dat
waterpasliggend,den kreupelen sti
jlmet
de muurplaat verbindt, is het blokkeel.
Somsgaathetblokkeeltotbuiten den muur

en dientdan om degootofde k-roonli
jst

tedragen.Blokkeelsnoemtmen in Zeeland
ook brandhout, gezaagd op maat en gekloofd om in open haarden te branden.
Afb.blz.237.
Bloklaars.Baggerlaars m et houten zool.
Blok:uit.

Blokschaaf (tim merm an). Een korte
schaaf met een blok van beukenhout

Blokhuis. Versterkte schuilplaats voor
soldaten. De Engelschen hebben in den
boerenoorlogblokhuizen langsdeveroverde
spoorwegen gebouwd.

zonder handvat (stoot) zooals de lange
schaven die hebben (afb.blz.60).
Een blokschaaf is een dageli
jksgebruikt,
handig gereedschap,dat echter geen vlak
werk maakt.Hetruwe houtwordtmetde
blokschaaf glad gemaakt en dan over
groote lengte vlak geschaafd met de reeschaaf.Hoe langer de schaaf,hoe vlakker
werk. Een schaaf langer dan een blokschaaf, heet voorlooper en de langste:

ri
jschaafof reeschaaf.
Blokstaart (paarden). Korte staart,
verkregen doorbijhetjongedierdepunt
van den staart af te snijden.De kunstbewerking wordt dikwijls bij koudbloedpaarden verricht,om ze een gedrongener

Blokhuis.

M en maakte blokhuizen van opelkaar-

gestapelde boomstammen of balken (afb.
blz. 59). ln de houtrijke streken van
Amerikamaakten dekolonisten zulkeblokhuizen a1swoning en versterkten ze tegen
de aanvallen der lndianen.

voorkomen te geven. Bij schapen kan
hetnuttig zijn tervoorkomingvan bevuiling van den staarten dekansvan besmetting met aasvliegen.De HoogeRaad heeft

beslist,dathetblokstaarten (,,coupeeren'')

niet valt onder dierenmishandeling. ln
het leger is het thans afgeschaft en ook
onderpaardenfokkersontstaatverzettegen

dezepi
jniging en verminking.

BLOKTIN- BLOOT EIGENDOM
Bloktin. Zuiver tin.Het tin,zooals het

gereed om tot leer verwerkt te worden.
De huid,zooals die van den groothandel
betrokken wordt, is ge-

van demi
jn komt,isin blokken gegoten
'

zouten ofgedroogd(zonder zout).In beide ge<
f

vallen wordt de huid
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Blokschaaf.

en zuiver.Bij de verwerking wordt het
metanderemetalen (lood,zink)gemengd.
In den gildentijd,toenereen strengekeur
Op tinnen voorwerpen bestond,stempelde
men de blokken en de VoorWerpen Van

zuivertin meteen engel.M en sprak toen
van engeltin ofengelstin,tegenoverroostin
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zout eruit te trekken,

hetzijom dehuidwater

derezurenverwi
jderd.De
huid is dan voor looien

ofvoortouwen(totzeemleer) geschikt en heet
bloot. In Zuid-Holland
spreektmen van plooten

men is daar dichter bi
j de a:eiding:
van pilus,haar.M en spreekt zoowelvan

huidenblooterijen als van wolblooterijen.
De wol van blooterijen afkomstig heet
blootwol. De hoeveelheid looistof wordt
berekend naarverhouding van hetgewicht
van het vel,het blootgewicht.

(meteen roosgestempeld),dat6 % lood
bevatte.

Bloktegel. Verglaasde witte muurtegel,

12bi
j18C.M .groot,voorzien van schuine
kanten.Hierdoorgeven die tegelsaan den

muur het aanzien van te zijn gemaakt
van blokken,waarvan de voorzi
jdein het
gezichtkomt.

Blokverband (m etselaar). Rangschikking der baksteenen op een der groote

vlakke kanten gelegd, waarbi
j telkens
twee steenen met de lange zijden tegen
elkaar komen en de kopeinden tegen de

lange zijde van een naastliggend paar
aansluiten. Dit verband wordt toegepast

bijsteenen vloeren.Afb.blz.60.
Blokwagen.M osterdpot.Een lage wagen
op vier sterke wielen om zware lasten te
vervoeren.

Bloot (leertouwerij).Een huid zonder

Blooteigendom (rechten).Deeigendom

haar; veelal een schapevel zonder wol,

is de omstandigheid, dat een zaak aan

BLOOTEN- BODEMERIJ

iemand toebehoort, het recht iets zi
jn
eigen tenoemen,hetvri
je genotvan iets
te hebben en erop volstrekte wijze over

M en spreekt ook welvan stoppelbloot en
van schoofbloot.

opzichtdezaaktegebruiken.Hijkan b.v.
eenerfdienstbaarheidopzi
jn grondleggen,

diein de bijbelboeken isneergelegd.

te kunnen beschikken. Het eigendom is
de zaak zelf. De eigenaar kan aan een
anderdebevoegdheid geven,ineenbepaald

dezein erfpachtuitgeven ofereen beklemrecht op verleenen.De bevoegdheden in
rechten van den eigenaarkunnen op deze

wijzegeheelteloorgaan.In hetbijzonder
isdithetgevalbijerfpacht,beklemming
en vruchtgebruik. Den eigenaar noemt

men dan y,bloot eigenaar'';hijheeftden

blooten eigendom van de zaak.
Kapitalen belastmetvruchtgebruik komen
vaak voor. Levensverzekering-maatschap-

Blijdeboodschap.HetGriekschewoord
Evangelium beteekent boodschap.Blijde
boodschap is de leer van Christus,zooals

M aria Boodschap is de aankondiging van

Jezus'geboorte aan M aria op 25 M aart,
tevens de naam van den feestdag daaraan

gewi
jd in de Katholieke Kerk.
Blijvend hout (bouwkunde).W anneer
men op den boomstam de afstanden afteekent,waarop de zaagsneden zullen komen,

dan zi
jn deverkregen planken watminder

dik dan de afgeteekende maat, doordat

bi
jdezaagsnedehoutverloren gaat.Toch

en worden voleigenaarbijoverlijden van

is het gebruik om te spreken van duims
hout, wanneer het hout gezaagd is op
afstanden van 25m.M ., ofschoon de dikte
van de plank dan slechts 22 m,M .is.W il

belastingbetrokken(welindeverdedigingsbelastingI).Thanswordtdeblooteigenaar

men de werkeli
jke dikte aangeven,dan
spreektmenvanzooveelmm blijvendhout.
Bocht (veeteelt). Melkbocht)J
'ister (in
Friesl.), bon (in N.-H.
). Omheining,

pijenkoopendikwi
jlsdenblooteneigendom
van die kapitalen van den bloot-eigenaar

den vruchtgebruiker.
Voor de vermogensbelasting werden tot
1927 de bloote eigendommen niet in de

voor1/5 in de vermogensbelasting aangeslagen endevruchtgebruikervoor4/s.
Blooten (landbouw).W aarin de weide

demestvan hetveevalt,groeien degrasseh
welig en er ontstaan bossen. Het vee
versmaadt echter deze grassen. Is de

omheinde ruimte, waarin men het vee

jaagt,wanneerhetgemolken moetworden
(afb.blz.61).
ln de bocht springen (vooriemand in het

strijdperk treden, in de bres springen).

mest verteerd,dan zijn de grassen hard

en oud geworden. Het vee versmaadt

ook het gras, dat minder smakelijk is

en daardoor ziet men in de weide soms
groote bossen gras te midden van kaalgevreten plekken. De boer verweidt dan

zi
jn veeen begintterstond debossen gras
afte maaien en te hooien.Dezebewerking

heetblooten en het hooi,dathi
j daarbi
j
wint,heet bloothooi.

Schoofblootiseenuitdrukkingbi
jopenbare
verkoop van landerijen. ,,Aanvaarding
schoofbloot''wilzeggen :hetland kan aanvaard worden,zoodra devorigegebruiker

Melkbocht,jister,bon.

denoogst(deschooven)heeftweggehaald.

Bodemerij(scheepvaart).HetW etboek
vanKoophandelnoemdevroegerbodemeri
j

Blootschoof (landbouw). De toestand
van den akker,wanneer de schooven,dus
de graanoogst, van het land is gehaald.

Bij verhuring van bouwland zegt men:

de huur gaat in :blootschoof.

een overeenkomst,tusschen een schipper,
die geld opnam en een geldschieter,

waarbi
jeen som geld werd y,opgeschoten''
(voorgeschoten),onderverband van schip
of goed ofvan beide,hetgeen beteekende,

BOEDELBESCHRIJVING- BOEDELSCHEIDING
dat, indien het verbondene geheel of

gedeeltelijk op zee verging of in waarde
verminderde, de geldschieter zi
jn recht
op de opgeschoten penningen en op de
premie verloor, voorzoover dit niet op
hetgeen van het schip of van de lading
overbleef, kon worden verhaald. Indien
echter het verbondene behouden op de
plaatsvan bestemming aankwam ,moesten
hoofdsom en premie betaald worden.De

geldschieterop bodemeri
jslootduseigenli
jk een zeeverzekering met dit verschil,
dat hi
j vöör de ramp reeds betaalde en
het geld met rente terugkreeg,indien er
geen ramp had plaats gehad. De W et

maakte verschil tusschen bodemeri
j uit
noodzaak aangegaan (b.v. bij averi
j, a1s
de schipper zich, voor betaling van her-

stellingen, geld moest verschaffen) en
buiten noodzaak (reedsvöörhetvertrek).
Indien beide soorten van bodemerij op
hetschip rustten,dan wasdieuitnoodzaak
bevoorrecht.

Bodemeri
j was een zeer oudeinstelling,
waarvan de naam in alle talen is overgenomen.M en sprakvan y,geld op bodeme-

ri
jnemen''.Bodemerijnemer.Opbodemeri
j
leenen. Bodemeri
jbrief (de akte).Sedert
1924 komen erin hetW etboek van Koop-

handelgeen bepalingenomtrentbodemerij
zoodat deze is opgeheven.
Tregenxzoordig spreekt men van scheepshypotheek. Omdat het begrip hypotheek
m eer VOOr,

uit het Burgerlijk W etboek slechts van
toepassing is op vast goed,kan men zich
niet op bepalingen daarvan beroepen en

moeten de voorwaarden in de schrifteli
jke
overeenkomstvastgelegd worden.Scheeps-

indien er minderjarige kinderen achterblijven,binnen dentijd van driemaanden
een boedelbeschrijving te doen opmaken
van degoederen,welkedegemeenschap uit-

maken(art.182B.W .
).Onroerendegoede-

ren worden doordriedeskundigengeschat.
Aanvaarding onder voorrecht van boedel-

beschri
jving geschiedt,wanneer verwacht
wordt, dat de schulden de bezittingen

zullen blijken te overtreffen.Zoolang de
erfgenaam zich heeft beperkt tot daden
'

van noodzakelijk beheer en zich nietin
woorden of daden a1s zuiver erfgenaam

heeftgedragen,kan hi
jeen erfenisonder
voorrecht van boedelbeschri
jving aanvaarden, hetgeen hierin bestaat., dat hij
een verklaring daarvan apegt ter griëe

van de rechtbank. Gewoonli
jk geschiedt
datbijvolmachtdoordennotaris.Degene,
dieeen boedelondervoorrechtvan boedel-

beschrijving aanvaardt, is verplicht tot
vereffening van den boedel.Hi
j moetde

bezittingenin hetopenbaarlatenverkoopen,
de schuldeischersoproepen en hen zooveel

mogeli
jkuitdeopbrengstvoldoen.
Boedelkamer. Oudti
jds een commissie,
benoemd doorde rechtbank en belastmet

deregeling van ,,desolate'' (onvermogende),,,insolvente''boedels.
Boedelscheiding (rechten). De verdeeling van een gemeenen boedel,in het

bijzonder van een nalatenschap tusschen

erfgenamen.Erfgenamen kunnen overeenkomen een nalatenschap niet te verdeelen,

doch nietvoor langer dan vijfjaar.(Dit
kan nut hebben,wanneer verdeeling niet

andersmogeli
jk is dan dooreen onvoor-

hypotheek isbevoorrecht,zijhetnietzoo

deeligen verkoop van onroerend goed of

bevoorrecht a1s hypotheek op onroerend

van een handelszaak).W anneer alle erfgenamen scheiding wenschen,kunnen zij
datdoenzonderformaliteiten (b.v.mondeling). Niemand behoeft echter in een

goed. Boven scheepshypotheek zi
jn
bevoorrecht de kosten van uitwinning,
loonen,havengeldenen vorderingen wegens
aanvaring.

Boedelbeschrijving. Het opmaken van
den staateens inboedels,meestalvan een
overledene of van een gefailleerde. Het
Burgerl. W etb. zegt in art. 1123: Alle

roerende goederen worden bij boedel-

scheiding gewaardeerd tegen de waarde,

waarop zi
j bij boedelbeschri
jving geschat
zijn.Na hetoverli
jden van een derecht-

genooten is de langstlevende verplicht,

onverdeelden boedel te bli
jven, waarom
duseen scheiding moetgeschieden,indien
slechts één der erfgenamen dat wenscht.
Indien één dererfgenamen zich tegen een

scheiding verzet of nalatig bli
jft daartoe
medetewerken (b.v.doorvaneenbesprekingweg tebli
jven)en daarin narechterli
jk vonnis volhardt, benoemt de rechtbank op verzoek der andere erfgenamen

een zgn. y,onzijdig persoon'' (als bewindvoerder)om den nalatigen erfgenaam

BOEF- BOEIER

bi
j de boedelscheiding te vertegenwoordigen.De scheiding vindtdan plaats bi
j
notarieeleakte.Zijneronderdeerfgenamen
minderjarigen of anderen, die niet het
vri
je beheer overhun goederen bezitten,
danmoetdescheidingookplaatsvindenbij
notarieele akte en bovendien m oeten nog
andere formaliteiten in acht genomen

worden (b.
v.goedkeuringvanden kantonrechter).lndien eronderdeerven bi
jde

van denfokkemast)van voren te steunen
en om er een driehoekig stagzeil op uit
te halen. De boegspriet verruimt dus de
plaats voor de zeilen.

Bi
j groote schepen is de boegspriet nog
verlengd door den kluiverboom of het
kluifhout en zelfs nog door een derde

spier:hetjagerhoutofbuitenkluiverboom.
M eestal vormen boegspriet, kluiverboom

en jagerhout één stuk.De stagzeilen van

boedelscheiding geschil m ocht ontstaan,
maakt de notaris een ,,akte van zwarigheden''op,waaroverde rechtbank beslist.
Eerstdan kan descheidingverderen voortgang hebben.
Deerflaterin'talgemeenkan op deboedelscheiding geen invloed uitoefenen; alleen

den fokkemast heeten,te beginnen van
achteren :stagfok'
,voorstengestagzeil,klui-

oudersmogen bijuiterstewilsbeschikking

boeien oftonnen.De scherpe roode liggen

genaam afzonderlijk te dagvaarden. Zi
j

in het vaarwater en de stompe zwarte
boeien aan bakboord.Vorm en kleur der
boeien geven eigenaardigheden van het

tusschen hun nakomelingen reeds een
scheiding van goederen maken.
Schuldeischers behoeven niet elken erfkunnen datzondernaamsvermelding doen.

Zi
jkunnenzich ooktegen boedelscheiding
en tegen overdracht bij legaatverzetten,
mitsaan hetsterfhuisen binnen eenjaar
na hetoverlijden.
Boef (ondergoed).Flanellen hemd,zondermouwen,op hetblooteli
jfgedragen.
Boeg (paarden). Het schoudergewricht

veren buitenkluiver(jager).Afb.blz.64.
Boei. Baken, herkenningsteeken in het

vaarwater. (afb. blz. 63). Men onderscheidtscherpe(roode)enstompe(zwarte)

bi
jhetbinnenkomenuitzeeaanstuurboord

vaarwateraan.Voorden nachtofbi
jmist

heeft men lichtboeien en brulboeien. De
laatstemaken geluid doordegolfbeweging.

van het paard. Het gewricht tusschen
opperarmbeen en schouderblad. Een gedrukte boeg :wonden,ontstaan door den
druk van het haam.Boegkreupel:kreupel
door een aandoening van het schoudergewricht.Boeglam.

Boeg (schepen). Het voorste deel van

het schip. Boegwater is het water, dat
door den boeg wordt opgeworpen en dat
overhetdek slaat.Verderkomthetwoord

voorin uitdrukkingen in overdrachtelijken
zin :Dwarsvoorden boeg komen.M etden
boeg in den walliggen.Voorden boeghebben.Het over een anderen boeg gooien.

Boei.

Boeibord (bouwkunde).Boeiplank.De
plank,welke de opstaande zijde van een
dakgoot vormt.De planken,die de zi
jkanten van een pannen dak omsluiten.

Boegseeren.Een zeilschip bi
j windstilte

Boeier.Vaartuig met een boeiing (opstaande boorden).Een boeieriseen zeer

Figuurli
jk:van personen:met een zoet
lijntjewegloodsen,wegboegseeren.
Boegspriet (zeilen). Een dikke spier
(rondhout),die vöör den steven uitsteekt
en dient om de fokkesteng (verlengstuk

oude vorm van schip met platten bodem
en ronden boeg, alleen voor de binnen-

door een roeiboot op sleeptouw nemen.

wateren geschikt (mosselvangst).Op zee

zou men te veelhinder ondervinden van
den golfslag tegen den ronden boeg;

bi
j kruisen zou het ook veel buiswater

BOEIPLAN K- BOEREW EI

(overslaand water)maken,nietopschieten
en nietgemakkelijk draaien.W egenszi
jn
sierlijken vorm wordt de boeiervaak als
pleiziervaartuig gehouden :deHollandsche

boeierjachten zi
jn beroemd.Men houdt
hierbij vast aan de oeroude takeling en
aan den ouden vorm .
Hettuig bestaatuiteen grootzeilmeteen
krommen gaffel,een fok en een kluiver,
het gewone tuig voor alle ronde en plat-

boomsjachten, zooals schokkers botters,
hoogaartsen, Lemster aken. Gewoonli
jk
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men bladzijden tusschen en rondom den
tekst uit de hand. Vele handschriften

uitde 6de eeuw zi
jn aldusverlucht(zie
over miniaturen bi
j menie). Vooral de

Nederlandsche meesters hebben in het
verluchten van handschriften uitgemunt.
Na de uitvinding van de boekdrukkunst
brachtmen houtsneden tusschen den tekst
aan. De eerste houtsnede is van 1418.
Later gebruikte men plaatdruk; eerst

gravures (de oudste is van 1513) later
etsen. Thans verlucht men veel met

is een boeiertwaalfkub.m grooten heeft

zasterdruk (de afbeeldingenvan ditboek)

een bemanning van 2 of3 koppen.(Afb.
blz.64).
Boeiplank (bouwiunde).Boeibord,boei-

Boelijn (landbouw).Boeili
jn.Indien de

deel,boeiing.De opstaande plank,die de
binnen-ofbuitenkantvan een gootvormt.
Binnen en buitenboeiing. Verder ook de

den afgericht,om te worden bestuurd met

opstaande rand van een platdak.Zie bij

boer met meer dan één paard ploegt of

egt,ishetmoeili
jkdepaardenopdegewone
wijzetebesturen.Daarom iséén derpaaréén enkeleli
jn,deboeilijn.Beideleidsels
loopen daarbij langs de linker zi
jde van

boeisel.

den halsvan hetpaard en vereenigen zich

Boeisel (scheepsbouw).Boeiing.ln het

tot een lange li
jn. Haalt de ploeger de
lijn aan (hijroeptdaarbij,,
hierop''),dan
gaat hetploegpaard naar links.Geefthi
j
rukjesaan deboeilijn (hijroeptdan ,ybij''
of ,,hopbij''), dan gaat het paard naar

algemeen een opstaande rand. Boeiing
van een schop,van een goot.

Sommige schepen (b.v. rond- en platboomsjachten) hebben een scheepswand,
die boven het dek uitsteekt. M en zegt
dan,dat het vaartuig geboeid,hoog opgeboeid is.
Een boeier is een bepaald soortschip,dat
een boeiing heeft.Alb.blz.64.

rechts.
De andere paarden hebben weleen toom
aan en ook deze leidsels vereenigen zich

tot één li
jn,maar deze li
jn is korter en

wordt aan den zwing vastgemaakt. Zulk
een toom heet de opzet;in Zeeland loeie.

Boekanier. Zeeschuimer in W est-lndië

en Zuid-Amerika.Oorspronkelijk gafmen
dien naam aan de Franschejagers (militairen)opSanDomingo,dielaterzeeroovers
werden.

Boekm aag (veeteelt).De samengestelde
maag van herkauwers heeft vier afdee-

lingen:Pens (de grootste),muts of netmaag,boekpens of boekmaag en lebmaag.
In de eerste drie afdeelingen wordt het
voedsel geweekt en gemengd.In de lebmaag wordthet verteerd.
Kleine hoeveelheden vloeistof en goed
herkauwd voedsel gaan terstond naar de
boekmaag en van daar naar de lebmaag.
Groote hoeveelheden vloeistof en ongekauwd voedselgaan naar depensen muts
door een spleetin den slokdarm .

Boekverluchting. Versiering van den
tekst van boeken. Van ouds versierde
W oordverklaring.

Boerengrauw (steenbakkerij).Hoediepermen in den veldoven komt,hoe harder

de gebakken steenen zijn.Zi
jn de steenen
gesinterd (tot week wordens toe verhit),
dan zi
jn het klinkers. M inder hard is
hardgrauw, nog minder hard is boerengrauw,dan volgtbovengrauw,dan ondergrauw.Ongesinterde baksteen is rood.

Boerenm eisl
-es. Abrikozen op brandew1
J*
n. 13Oerenl*
ongens ZiJ'n rOZiJ'nen Op

brandewijn.
Boerenschroom . Gezelschapsspel, aldus

genaamd omdat twee medespelers (de
boeren Bartelen Si
jmen) betalen moeten
aan den derden, Boerenschroom, ontvangerder belastingen.

Boerewei (houthandel).Een boom in
Suriname,ook we1paardenvleesch genoemd

BOES- BOHEEM SCH GLAS
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waarvan het sap de balata of caoutchouc

levert.Hethoutiswijnrood,vast,duurzaam

en geschiktvoor waterwerken,alsook voor

fijn werk,zooalsstrijkstokken.
Boes(koestal).Richel.Hetdeelvan den
vloer van den koestal,waar het vee met
de achterpooten op staat. De boes is
soms van hout, soms van steen en gaat
met een steilen kant over in de groep,
waarin de mestvalt.
In Zuid-Holland heet de vloer vöör de
koeien deboes.In hetOosten van hetland

heetdie vloerde deel,waar eerti
jdsook
hetgraan werd gedorscht.

Boetekleed. Kleed van paarden- geitenof kemelshaar,dat men als boetedoening

op hetblootelijfdroeg naarhetvoorbeeld
van Johannes den Dooper (A4attheus 3
en 4).
Hetharig boetekleed.Lodewijk deVrome
droeg heimelijk hetboetekleed onderzi
jn
kleeren.Bekend zijn dewoorden van Dr.
Kui
jper:Hetboetekleed ontsiertden man
@
nlet.

Boeten (visscherij).Herstellenvanvischnetten. Boeten komt van bet, dat goed
beteekende, den grondvorm van beter

als bergplaats, verzamelruimte voor het
opgemalen water.Zulk een bergplaatsheet
een boezem. Om het water te loozen
uit den boezem ,moet het soms eerst in
een hoogergelegen boezem worden opge-

malen(hoogeboezem).Somsdienenvroeger
vrije rivieren tot boezem,nadat zij zijn
afgedamd om het vloedwater te keeren.
DatishetgevalmetdeGouwe,denAmstel,

den Ouden Ri
jn,de Schie,de Rotte.De
loozing geschiedtdan door sluizen of met
behulp van een stoomgemaal.
Boezem schop. Een schop naet een
boezena, een groote bergruinate. Ileze
boezena wordt gevornad door een hoogen
opstaanden houten rand.Een boezenaschop
wordt gebruikt, onl bagger te hoozen.

Bof (geneeskunde).Besmetteli
jke,soms
heerschendeziektebi
jjonge,veelalmanneli
jke kinderen, welke zich openbaart in

zwelling en ontsteking van de, onder de
oorlelgelegen,speekselklieren.De ziekte-

verwekkerisnietbekend;deverschijnselen
komen twee weken na de besmetting aan
den dag.Er ontstaat koorts; kauwen en

sprekengaatmetpijngepaard.A1snaziekte

den handelverkrijgbaarin rollen van 20

komtontsteking der teelballen voor,soms
ontsteking van de traanklier, nier of alvleeschklier.Ditlaatsteisechterzeldzaam.
De ziekteismeestalgoedaardig en ontstaat
hetvaakstin herfsten lente.
Een enkele maalzwelt de onderkaaksklier
en despeekselklieronderdetong,waardoor

Boezellinnen vanjutegeweven isminder-

de luchtpi
jp vernauwd kan worden.

(betweter).
Boezellinnen.Behangsellinnen.Een open
weefsel,geweven uit vlas of hennep en in
meter lengte en 1,90 breedte.

xiaardig.

Bof,trommelzucht,opgeblazenheid isook

Boezem (bouwkunde).Hetonderstedeel

eten van verkeerd voedsel,dus een geheel
andere ziekte.

van den schoorsteen,verborgen achterden
schoorsteenmantel. Het gedeelte van den
schoorsteen boven den schoorsteenmantel
en beneden het plafond, heet de bovenboezem.

Boezem

(waterbouwkunde). W ater-

berging,waarin het water uit den polder
wordt opgemalen, totdat de gelegenheid
gunstig is om het te loozen op een rivier
ofin zee.
Polders, welke ver het land in liggen,
kunnen hun water niet op zee of op een

rivier loozen. Daarom zijn er ruimten

gelaten tusschen de polders, waarin het
waterkan afstroomen.Die ruimten dienen

eenziektebijkoeien,dieontstaatdoorhet

Boheem sch glas. Kaliglas. Een harde,

moeilijksmeltbareheldereglassoort,welke
echter gemakkeli
jk verweert.Het wordt
verkregen door potasch,kalk en zand met

elkaarte smelten (hetgewone vensterglas
is sodaglas,gemakkelijk smeltbaar).

Boheemsch glasgebruiktmen voorbuizen
in hetlaboratorium,welke hooge temperaturen moeten kunnen verdragen. Scheikundig is het een verbinding van kiezelzuur,kalium en kalk.
Vroeger wasde samenstelling een geheim,
thans wordt Boheemsch glas algemeen
gebruikt als sierglas,ofschoon het minder
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BOK- BOKKEPOOTEN
bekend isdan hetkristalglas,datveellood

bevat,zwaar en zacht is en gemakkeli
jk
geslepen kan worden (kaliloodglas).
Bok (hijschwerktuig).Een hi
jschwerk-

Bokhoef (paarden). Gebrek aan den
paardenhoef, waarbij de toonwand bijna
loodrechtstaat,in plaatsvan een hoek van
45 graden te vormen. Bokhoeven komen

vaak bijveulensvoor.

tuig op drie pooten, de boksbeenen of

boksspieren (afb.blz.67).
Een vierkant,bakvormig vaartuig,waarop

twee boksbeenen als hi
jschinrichting om
schepen te lichten,palen uithet water te
trekken,gezonken goederen op te halen.

Dri
jvende bok (afb.blz.67).

Drijvende bok.
Bokkenrijders. Roovers, die in het

Bok.

Bok (vaartuig).Platboomd vaartuigvoor
hetvervoervan zand,turfofmest.Zandbok,turfbok,mestbok.
Bokaal. Groote versierde drinkbeker op
een voetstuk,met of zonder deksel.

laatst der 18de eeuw in Zuid-Limburg
woonden en die,naar het volksgeloof op
bokken door de lucht reden.In de F1uweelen grot van Valkenburg ziet men
afbeeldingen van hun samenkomsten.
M isschien is de bok de voorstelling van
den duivel,zooalsmen dieookin den Harz
kent, alwaa.r op 1 M ei de heksen in de
gedaante van geiten op den Bloksberg

zouden dansen (heksensabbath).
Bokkepooten (zeilvaart).Eeninrichting,
welke gebruiktwordtbijhetstrijken van

Bokbeenig (paarden). M et kromme

den mast.Ze bestaat uittwee beweegbare

knieën, doorgebogen knieën. Door overmatig gebruik' van het paard op harde
wegen, kunnen de knieën van het dier
naarvoren doorbuigen.Hetpaard struikelt
dan licht.Hetgebrek komtook aangeboren

spieren,welkeaan den top metelkaarzi
jn
verbonden,zoo dat zijmethetdek een

VOOr.

dankomtereen oogenblik,dathetfokkestag

driehoek vormen.Laatmen den mast aan

het fokkestag (staaldraad van den top
vandenmastnaardenvoorsteven)zakken,

BOKKING- BOLEINDE

metden mastéén lijn gaatvormen en de
mast zou neerploffen. De bokkepooten
werken nu als ophoudervan het stag.

Bokking. Gerookte haring. De haring,
gezouten in tonnen (kantj
es)aangevoerd,

wordtgespeet(d.i.een dunne stok door
de kieuwen en den bek gestoken).De
speten met haringen hangt men naast
elkaar in ri
jen en dan boven elkaar tot
een hoogte van 10 meter. De onderste

ri
jen hangen twee meterboven den vloer,
Waarop een rookend vuur van eikenhout-

van een koudbloedpaard ofvan een hond.
Rollebol,overhaalofovertoom,een inrichting om kleine vaartuigen overeen dam te
laten rollen.
Bolofknipbol:een lang wittebrood.Bo1-

werk is eigenlijk een vesting van bollen,
metwanden van houten stammen gemaakt,

zooalseen blokhuis(afb.blz.59).
Bolder(scheepvaart).Tweekorteijzeren
staanders (rechtopstaande ijzers)meteen

kop, waaraan men trossen vastmaakt

(belegt)afb.blz.68.

afval(mot)brandt.
Harde bokking ofstroobokking is Zuider-

zeebokking,dievijfuurboven een vlammend vuurgerooktis,waardoorhetvleesch,
behalve gerookt, ook gaar is geworden.
Taaie bokking daarentegen wordt langzamer gerookt, zoodat het vleesch niet
iaar, maar wel droog wordt. Engelsche
bokking wordt zelfs 8 dagen en naet
tusschenpoozen gerookt. Voor deze bok-

kingneemtmensteurharing(ongekaakte,gezouten haring).Spekbokkingisbokkingvan
eengrootsoortharing.(Zieookbi
jstroobokking,spekbokkingen Engelsche bokking).
Wi
jkennen aan W illem Beukelszoon van
Biervliet deverdienste toe,onzenvisschers
hetharingkaken en haringzouten tehebben

Bolders.

ook het bokkingrooken aan hem toe te

Bolderik. Onkruid,dat vaak in buitenlandsche rogge en tarwe voorkomten aan
het brood een bitteren smaak geeft. De

schrijven.ln zi
jn ,,Harzreise''vertelthij,

lier en de koekoeksbloem tot de muur-

geleerd.DedichterHeinenam devri
jheid
dat de naam bokking van Beukelsz. is

bolderik behoortmetde spurrie,deanje-

afgeleid.

achtigen.Zijheefteen viltachtigen stengel

Bokpaal. Twee palen aan den top vereenigd tot een bok, bestemd om electrische draden te dragen.

bloemblaadjes.W anneer zi
j in het rijpe

Bo1 (veeteelt). Bul. In de Oosteli
jke

provinciën de naam voor stier. Bolkalf:

stierkalf.Pinkbol:éénjarige stier.
Bo1(houthandel).Boomstam (vergel.Hd.
Böhle:plank).
Eiken onderbolvoorspaakhout(houtvoor
wielspaken).Een onderbolvan een meter
middellijn en 6 meterlengte.
Hetboleindevaneenri
jsbos:stoppeleindein
tegenstellingtothetbleeseinde.Afb.b1z.69.
Spinbol of wipmolen. Een kleine molen
om water te pompen, voorzien van een
houten, staande as; spinnen is draaien.
Bolstaartofblokstaartiseenafgeknottestaart

en bladeren, een purpere bloem, ruw
behaarde kelk en donkere strepen op de

graan voorkomt,reiken de bloemen soms
zoo hoog a1s de aren van het graan. De
Bolderikiseen éénjarigeplant,welke zich

ieder jaar opnieuw uit zaad ontwikkelt,
datzich in slecht zaaizaad en in afvalvan
granen bevindt.

Boldriehoeksmeting (wiskunde). Een
boldriehoek is een boloppervlak,dat door

bogen van groote cirkels (cirkels, wier
vlakdoorhetmiddelpuntvandenbo1gaat)
wordt begrensd. De boldriehoeksmeting
vindtpraktische toepassing in de zeevaartkunde,graadmeting en sterrenkunde.

Boleinde(waterbouwk.).Bouteinde.Het
stoppeleinde van een bosrietof rijshout

BOLLAND- BON

(bol: stam). Het pluimeinde heet het
bleeseind (blees:pluim)afb.blz.69.

Bolstaart (paarden).Afgeknotte staart.
(Bo1heeft hier de beteekenis van stam,
tak,vergel.:boleind van een takkenbos).
Bolwerk (vestingbouw). Bastion.Oorspronkeli
jk waseen bolwerk'een versterking,gemaaktvan bollen (boomstammen,
palen); althans men acht die a:eiding
waarschijnlijk. Daarna verstond men er
onder een uitspringend hoekig gedeelte
van een vesting ofverdedigingswerk.Ook
in het algemeen een versterking,een ver-

sterkte plaats. Amsterdam was eerti
jds

omgeven door een breeden aarden wa1

mettwaalfbolwerken,doorgordi
jnen met

elkaar verbonden.De bolwerken der ver-

Rietschelf.Bossen riet met bol- of bouteinde en bleeseinde.
Bolland. M oerasland,veenland.
Bollegrond :slappe,weeke,drassigegrond.

Bollebuizen.Poffertjes,broedertjes.Uit
bo1 en buis (vriend). Overdrachtelijk:
welgedaan goedig mensch.
Bolleboos is een geheelander woord,uit
het Hebreeuwsch, dat heer des huizes

beteekent.Figuurlijk:iemand dieuitmunt
in eenig vak.

.

sterkte steden zijn thans plantsoenen
geworden.

Bom (visscherij). Pink, visscherspink.
Breed visschersvaartuig, overnaads ge-

bouwd, dat in vroeger jaren voor de
kustvisscheri
j gebruikt werd. In tegenstelling metanderevisschersschepen bouwde men de bom niet met een kiel,doch
platboomd, teneinde haar op het strand
te kunnen halen.

Bombazijn. Gekeperde stof van wol,
linnen of zi
jde,welke zeer sterk is en

Bolscharnier. Kogelgewricht, dat dus
naar alle richtingen draaien kan.

gebruiktwordt voorvoering of arbeiders-

Bolschheid (veeteelt). Tochtigheid.
Bronstbijkoeien.Bolofbulis stier.
Bolschip. Zeer stomp, rondgebouwd
visschersvaartuig op de Zuiderzee. W ieringer bol.

Bom gat. Spongat. Gat voor den bom ,
of bommel of bondel, de houten stop,
welke past in het bomgat van den boomduig van een vat.Doorhetbomgat wordt
het vat gevuld.

Bolspat(paarden).Bos,spronggewrichts-

Bon (veeteelt).Vak,afgesloten ruimte,

spronggewricht.Eigenli
jk is een bolspat

In Noord-Holland:een afgesloten stukje

gal,een uitpuiling van de kapselvan het

geen echte spat,geen beenvlieswoekering,
maar een gal, een gewrichtsgal, dat is
een beurs met vocht gevul
d. M en
beschouwteen bolspatals een bewi
jsvan

vooze gewrichten. De afwi
jking is niet
bi
jzonder hinderli
jk:hetgewrichtisiets
minderbewegeli
jk,maarhetpaard loopt

kleeding.Erzi
jn in onsland bombazijnweverijen.

afdeeling.

land, waar de koeien gemolken worden.
ln Zuid-Holland de bocht genoemd. In

Friesland:jister.Afb.blz.61.
ln Haarlem spreektmen van hetbonnetje
van den voorlezer in de kerk:zijn afgesloten gestoelte.

In hetoude dijkwezen in Noord-Holland

er niet kreupel van.

waseen bon,watelderseen hoefslag heet:

Bolstaak (bankwerker). llzeren bout

moest onderhouden. Een bon of park

met ronden kop,welke men in de werkbank ofin de bankschroefkan vastzetten

om erklein dri
jfwerk op tekloppen.

het dijkvak dat een belastingplichtige

van een dijk.
ln Leiden gold hetzelfde voor de stadswallen, welke onderhouden werden door

BONGEL- BOORDBED
een buurt. Bongeld. N nnemeester. Bonrekening.Bonhuis.

Bongel (paarden). W aterpas hangende
paal tusschen de staanplaatsen in een
paardenstal in Noord-Holland. In ZuidHolland spreekt men van latierboomen.
Onder een bongel verstaat men verder
ook een blok,dat aan een been van het
paard gebonden,verhindert,dat hetdoor

de weide holt(kluister).Zie afb.blz.265.
Bonkaarde. De bovenste losse laag van
het hoogveen, welke op den afgeveenden
dalgrond wordt achtergelaten. Hierdoor

zi
jn de bloeiende veenkoloniën aan het
Stadskanaalen inOveri
jselontstaan.Toen

men omstreeks 1895 de bonkaarde voordeelig tot turfstrooisel ging verwerken,
liep de vruchtbaarheid van den dalgrond
FCVZZF CR iWzm CfCCR WCttOtStzRd,diC
aan de Gedeputeerde Staten derprovincie
de bevoegdheid gaf, aan concessies tot
afgraving de voorwaarde te verbinden,
dat een laag van 50 C.M .dikteaan bonkaarde op den dalgrond moest worden
achtergelaten.

Gewoonlijk noemtmen de bovenste losse
laag bonkaarde, de daaropvolgende laag
grauw veen.Onder het grauwe veen ligt

de zwarte turiaag en na afgraving bli
jft
dalgrond over.M en graaft strooksgewi
js
afen de bonkaardevan een nieuwe strook
wordt geworpen op den dalgrond van de

ln den loop dertijden veranderdeditzand

in steen. Bonte zandsteen bestaat uit
roodbruine en witte kwartszandsteen,aan
den bovenlaag vermengd metleemmergel,
gips en steenzout. M en vindt er zelden
versteeningen in.Hetkomtin Duitschland
over groote oppervlakten voor en is met

bosschen bedekt (Thuringen, Zwaben,
Vogezen).
Boogvulling (bouwkunde). W anneer
boven een raam of deur een boog in den
muur is gemetseld,ontstaat tusschen den
bovendorpelvan raam ofdeuren den boog

een zgn.boogschild (afb.blz.6). Deze
ruimte wordt versierd met metselwerk
ofm etbeeldhouwwerk,datvullinggenoemd
wordt.

Boom (bouwkunde). Trapboom. Een
dertwee zi
jwanden van een trap,waarin
detreden zijn ingelaten (meteen inkroozing, een verdieping bevestigd zijn).
Afb.blz.5.

Boon (paarden).Teekening op de afgesleten vlaktevan een paardetand.Bijoude
paarden is de teekening geheel weggesleten.
In den paardenhandel komt soms het
bedrog van boonen boren voor, hetgeen
men ook we1 gisteren of gitseren noemt

(hetgisteren terugroepen).

afgewerkte strook.

Boonenkruid (keuken).Een lipbloemige

Bonkelaar (molens).SchijNoop.Samen-

plantin den moestuin gekweekten gebruikt

schijven,verbonden door houten pinnen,
die doorden buitenomtrek zijn gestoken
en eenige ruimte tusschen de schi
jven
openhouden.De schijven zitten vast om
den koning (staande spil). De kammen
van een klein kamwiel gri
jpen tusschen
depinnen (dollen).

augurken.

stel van twee op elkaar liggende houten

Debovenbonkelaarneemtdebewegingover
van de wiekenas. De onderbonkelaar
brengtde beweging overop de asvan het
scheprad ofvan de molensteenen.

alstoekruid bijtuinboonen en ingemaakte
Boor (landbouw).In Groningen en in
Gelderland een holle schop met rechten
steel om te graven. Is de schop plat,
dan spreekt men daar van kleischop. Is
er een k'
nik in den steel, dan heet het

werktuigschoefel,terwijleen schoffelweer
een ander gereedschap is.

Boordbed (tuinbouw).Zoombed.Strook

van hetTweedetijdperk deraardgeschie-

grond van 1 tot 3 meter breedte en
onbepaalde lengte, beplant met vaste
planten tegen een achtergrond van hees-

deniswas Europa droog.Overhetgeheele

ters, kegeldragers,heg of muur, terwi
jl

Bonte zandsteen.In het eerste gedeelte

Noordeli
jkedeelvormdezich,waarschi
jnlijkalleendoorwindwerking,eenzandlaag.

op den voorgrond delaaggroeiendeplanten
gezet worden.

BOORKOP- BOORZUUR

Boorkop (timmerman). Boorhouder,
deinrichting,waarin het boorijzerwordt
vastgeklemd.Afb.blz.71.

en sodaoplossing te smelten en met raapolie te vermengen. Boorolie en boorvet

zi
jn grootendeelsschijnmengsels.
Boort(diamantslijperij).Onzuiverediamant tot poeder gestampt en met olie

vermengd,waarvan de slijpschi
jven voorzien worden, waarop men diamanten

slijpt. Het afval van het sli
jpsel wordt
tegenwoordig gezuiverd en opnieuw bruikbaar gemaakt.Ook de vesten derdiamant-

slijpers, waartegen zij den dop (waarin
de steen wordt vastgehouden) afvegen,
worden afgeborsteld om de diamantstof
te verzamelen. Uit de opbrengst hiervan

vormdeJan van Zutfen een fonds,waarm ede het sanatorium Zonnestraal te

Hilversum gebouwd werd (hetKoperenstelen-fonds).

Boorkop.

Boorkuiken.Het houten blokje,waarin
een boorijzer wordtgestoken.Dat blokje
wordtweergestoken in hethuisjevan den
booromslag, (waarmede men de boor
.r
onddraait).Een kuikenboor is een stel
boorkuikens met den booromslag. Afb.
blz.71.
Boorling. Pasgeboren kind, boorlingske,
boreling.

Booromslag (timmerman).Hethandboorwerktuig (zwengel met draaibaren
knopofdruif),waarinhetboorijzergestoken
wordt.Afb.blz.71.

Boorolie.Aardolie,die met behulp van
zeep, benzine, alkohol of ammoniak zoo

Booromslag en Boorkuikens.

isveranderd,datzi
jmetwatereenheldere

Boorzalf.Een zachte,onschadeli
jke,uit

oplossinggeeft.Booroliewordtgebruiktter
vervanging van olie of zeepwater ter
afkoeling van boren,freezen en beitels in
de metaalbewerking. Een ander soort
boorolie heet boorvet; deze is zalfachtig
en wordt gemaakt door hars metharsolie

vaseline en boorzuurbestaande zalf.

Boorzuur.B(OH)3.W itte,alspaarlemoer
glanzende,vetachtige,zeszijdige,geschilferde kristallen, die in 2,5 deelen koud
water oplossen en ook in alkohol en in

BOOs OOG-BORGSTELEING

glycerine oplosbaar zi
jn.Boorzuur wordt
gewonnen uit watervan heete bronnen in
Toscane en Californië. De zouten van
boorzuur komen ook in de natuur voor.
Zoo is borax zulk een zout,dat gebruikt
wordt als bederfwerende stof en verder

a1szgn.vloeimiddelbijhetsoldeeren met
koper.Bij de verhitting van hetijzeren
werkstuk smeltde borax,sluitdaarbijde
zuurstof af en verhindert daardoor de

verbranding van hetijzer aan de oppervlakte,waardoor het koper zich vast kan

hechtenaanhetijzer.Borium isooknoodig

mansmaatofbootsmaat.Op oorlogsschepen
heeft de bootsman den rang van onderoëcier.

Bootsmansstoeltje. Vierhoekig plankje
met gaten in de hoeken. Door die gaten
gaan vier touwen met knoopen aan het

einde.Hetplankjewordtopgehangen aan
de touwen en dient alsstoeltje voorden
matroos,diewerkzaamhedenaandebuitenhuid van hetschip moet verrichten.

Bordeausche pap (tuinbouw). Een

mengsel van 11/u0/o kopervitriooloplos-

voor den groei der planten. M en heeft
waargenomen, dat bemesting van suikerbieten metwatboorzuur,hetsuikergehalte
der bieten verhoogt.

sing en 1 % kalkoplossing (beide vooraf
klaargemaakt),a1sontsmettingsmiddeltegen
zwammen. Ter bestri
jding van roest of
schurft (zwarte vlekjes) op appels en

Boos oog. Zoo oud a1s hetmenschdom ,

hetvoorjaar,a1s de kleur van de bloem

is het bi
jgeloof,dat sommige menschen

en dieren louter door iemand aan te
kijken, reeds onheil kunnen brengen.
Vooral menschen metzi
chtbare oogafwijkingen (scheelzien, hoornvliesvlekken,

kalfsoogen)schreefmen demachtvan het
booze oog toe. Nog in 1906 verwondde

een man op demarktteBerlijn een oude
vrouw,omdathijmeendedatzi
jschuldhad
aan zijn tegenspoed doorhaar boozeoog.
Tegen het booze oog meent men zich te
kunnen beschermen met amuletten.

Boot (sieraad). Vroeger was een boot
een sieraad, bestaande uit een of meer

juweelen in zilver of goud gevat.Thans
is boot het halssieraad van Noordhol-

landschevrouwen.Debootisdaneigenli
jk
hetjuweelen middenstuk in zilver gevat

peren bespuit men de boomen vroeg in

even zichtbaar wordt. Een tweede bespuiting volgt een week na den bloeien
verder wordt om de drie weken gespoten. In den zomer beschadigt deze pap
de vruchten en de bladeren. Daarom
gebruikt men voor zomerbespuiting Californische pap, zwavelkalkpap, die men,
gereed voor het gebruik,kan koopen.De
toegevoegde kalk maakt, dat de vloeistof
niet terstond van de planten aNoopt. De

oplossing blijfteen paarweken goed.
Borg (werktuigkunde). Beveiliging,
waarborg tegen breken of losdraaien.
Borgketting tusschen twee spoorwagens.
Borgsloep, waarlooze sloep, reservesloep.
Borgmoer,tweedemoer,contramoer.Borgpin,borgtouw,borghout, borgplaat.

het snoer vormen.

Borgstelling. Borgtocht. (art. 18571887 B.W .).Overeenkomsttusschen een
schuldeischer en een derde,waarbijdeze

Boot (vlasnijverheid). Een bos vlas,

wanneerdeschuldenaarzijnverplichtingen

zooals het van het land wordt geoort.
Vlas wordt uitgetrokken, en in bossen
gebonden :booten.

komstmoetwettigzijn,wileen borgtocht

ofookweldeonderdeelen van den ketting,

diemetkortekettinkjesverbonden,samen

zich verbindtden schuldeischertebetalen,

nietnakomt.Deverplichtingenvandenborg
gaan overop de erfgenamen.De overeen-

Bootsm an. De voorman der matrozen.

gevolgen hebben.Heeft de borg voldaan
aan de verplichting van den schuldenaar,

Hijontvangtvandenstuurmandeopdrach-

dan treedthijvanrechtswegein allerech-

ten,hetwerkvan dematrozen betreffende.
Op kleine schepen heeft de bootsman
behalvehetdekwerk ook hetwerk van den
kabelgasten den timmerman te verrichten.

Op grooteschependoethijalleen dekwerk
en wordtdan bijgestaan doorden boots-

ten, welke de schuldeischer tegen den
schuldenaar kon doen gelden.
Voor allerlei verplichtingen kan men

borgstaan.Tenzij de akte van borgtocht
hieromtrent bi
jzondere bepalingen bevat,
is ergeen middelom van zi
jn borgtocht

BORST- BOSSING

afte komen.W elbepaaltartikel1880 van
hetB.W .datde borg den schuldenaarkan

aanspreken om van zijn verbintenis ontheven te worden,indien deschuld opeisch-

baarisgeworden b.
v.naverstrijking van
den termi
jn. De borg blijft echter aansprakeli
jk,zoolang de betaling nog nietis

geschied. Evenwel kan de borg, zelfs

voordathi
jbetaald heeft,den schuldenaar

aanspreken, indien de borg en niet de
schuldenaar in rechte vervolgd wordt ter
zakevan nietnakom ingderverplichtingen.

Verderookindien tien jaarzi
jn verloopen
sedertde borgstellingheeftplaatsgehad en

in de schuldbekentenis geen tijd van
a:ossing is genoemd.Ten slotte kan de

borg zich van zijn verplichting ontdoen,

indien de schuldenaar zich heeft ver-

bonden,om den borg na verstri
jken van
een bepaalden tijd ontslag van borgtocht
tebezorgen en hijdatnietnakomt.

Een borgtochtkan worden aangegaan voor
een deelder schuld of voor een deelder
voorwaarden. M en kan zich ook borgstellen buiten weten van den schuldenaar
en ook voorden borg,welken de schuldenaar gesteld heeft.

Hij,diedoorwetofdoorvonnisverplicht
wordt, borg te stellen en dien borg niet
heeftkunnen vinden,kan in plaatsdaarvan
een pand ofhypotheek geven.

Gewoonli
jk'wordt bij de overeenkomst
bepaald,dat de borgen afstand doen van
uitwinning en schuldsplitsing. Dat wil

b.v.een schuldenaarzijn hypotheek'niet
a:ost, of zi
jn rente niet betaalt,en de
schuldeischerzou hetonderpand(eenhuis
b.v.)onderhands koopen,dan isde borg
ontheven van zijn verplichtingen.
Borst (timmerman,bankwerker).De
plaats, waar een dun gedeelte van een
bout,een paalofeen balk overgaatin een
dik gedeelte.
W ordt het dunne einde in een passende
opening van een ander werkstuk gestoken,
dan rust de rand van die opening tegen
de borst.

Borstwering (bouwkunde).Oorspronkelijk was een borstwering een wa1ofeen
lage muur,waarachter de verdediger zich
opstelde.
In de bouwkunde is een borstwering de

muur tusschen vloer en raamkozijn of
het deel van den muur, dat boven de
zolderbalken uitsteekt, of een hekwerk
rondom een plat.

Boschkant(houthandel).Boschkantbeslagen, behakt, bezaagd,zegt men van

stammen, waarbi
j met bijl of zaag op
enkele plaatsen de bast en het spint is
weggenomen, zoodat de stam ongeveer
den vorm van een vierkanten balk heeft
verkregen, maar toch hier en daar de
boombast nog zichtbaar is gebleven.
Boschkantbeslagen staattegenovermeskant

beslagen ofbehakt,waarbijvan den bast

zeggen, dat de schuldeischer bi
j wan-

niets meer te zien is: zonder wankanten

betaling nietbehoeftte beginnen metden

(onbehouwen kanten)dus.

schuldenaar uit te winnen (hem failliet
doen verklaren)en ook,dathijde schuld

Boschwet. De Boschwet van 1922 geeft
alleen bevoegdheid,een kapverbod uit te
vaardigen in bosschen van publiekrechte-

nietbehoeftte verhalen op elkderborgen,

iedervoorzijn aandeel(rechtvan schuldsplitsing).Hi
j kan dan volstaan,metéén
der borgen voor de geheele schuld aan te
spreken.

Bi
jborgstellingdoorbanken(bankgarantie)

lijkelichamen en vanstichtingen ten algemeenen nutte.Art.9 opentde mogeli
jkheid van onteigening ten behoeve van het

Rijk,Gemeentenofstichtingentotinstand-

is het gewoonte, voor verstrekking van
borgtochtvergoeding te doen betalen.Die
vergoeding moet echter vooraf bedongen
worden, anders behoeft ze niet betaald
te worden.
Indien de schuldeischer een regeling met
den schuldenaarmaakt,waardoorde borg
niet meer in de oude rechten van den
schuldeischer kan treden,dan is de borg

houding van natuurschoon.In afwachting

van zijn verplichting ontheven.W anneer

dunnerzi
jn,danzonderbossing.Bi
jpanee-

van onteigening kan hetkappen ti
jdelijk
verboden worden.

Bossing (bouwkunde). Schuine kant
van een paneel,waarmedehetin de sponning van het raamwerk sluit. Gebost

paneel(afb.blz.74).

Indien men een paneelmet een bossing
in het raam sluit, kan de sponning veel

BOSTEL- BOTTELOEF
len van triplexhout laatmen de bossing
weg, omdat triplexhout uiteraard reeds

M et een bot steekt men een vak uit een
hooiberg.

dun is.De deuren van den laatsten tijd

Een 1ep geli
jkt veel op een bot, maar
hierbi
j zi
jn de zijkanten een eindweegs
recht en evenwijdig loopend,om daarna

hebben dan ook geen geboste paneelen.

in een punt samen te komen. Vroeger
van hout.

Devermeldebenamingenzijnop deZ.-H.
eilanden in zwang.

Boterbiesjes.Boter,meelen suikerwor-

deo tot een vast deeg gekneed.Hetdeeg
wordt dun uitgerold en met een platten
ring metscherpe randen steektmen ronde

of stervormige plakjes uit,die gebakken
worden.

Bossing van een deurpaneel.Plint.
Bostel (vbi
ee
et
re
br
el
otuwe
). Bo
ri
je
sn.
telMisenafgewerkte
gerst der
laat daar

gerstmetwaterzwellen enkiemen.Bi
jde

kiem ing gaat het zetmeel over in oplosbare moutsuiker.Dan wordtde gerst gedroogd,van de kiem ontdaan en gebroken.
De droge korrels worden met water uit-

getrokken,waardoor men ,,wort'' krijgt,
hetwelk door gisting in bier overgaat.
De afgeFerkte gerst heet draf of bostel
en wordtaan hetvee gevoerd.
M en kan bostelslechts bewaren,wanneer
men het inkuilt of droogt.

Bot (visscherij).Platte,gri
jzevisch met
bruinevlekken (scholheeftoranje-vlekken).
Overde zi
jstreep isde huid ruw,verder
geheelglad.M en vangtbotin deZuiderzee
met sleepnetten. In de Noordzee echter

methoeken.Zuiderzeebot(IJbot)isfi
jner
dan Noordzeebot,die blauw en glazig is.
Ook is Noordzeebot ruimer van vel.
Daarbotzich nietin zoetwatervoortplant,

zalhetmetdebotvisscheri
jin hetFlevomeer spoedig gedaan'zi
jn. Deze heeft
zich reeds verplaatst naar de W adden,
waar men des zomers m et schutwant en
des winters methoekwantvischt.

Biesje beteekent waarschi
jnlijk beestje,
daar de ring den vorm van een beestje
hebbenkan.Biesjesdeegishetdeeg,waaruit
men biesjesbakt.
Boterzaad (landbouw).Zomerraapzaad,
zomeraveelzaad, een soort raapzaad, dat
geringeeischen aan den grond stelt,minder

ri
jkaanolieisdankoolzaadentegenwoordig alleen verbouwd wordt voor groene
bemesting en voor groenvoerin herfst en
winter. Het is tegen vorst bestand en
groeit snel: men zaait in Augustus op
stoppelland en kan in October maaien.

Men zaaitzeerdik (35literopeenH.A.)
om een fijn gewas te kri
jgen metzachte
stengels. Liefst maait men vöör den
bloei. Het vee moet eerst aan het voer
W ennen.

Boterzuur. Kleurlooze, onaangenaam
scherp riekende vloeistof: een vetzuur,

bi
j gisting van zetmeelachtige stoffen

door boterzuurbacteriën gevormd.Boterzuurkomtvoorinranzigeboter,inzweet,in

maagsap en in persvoer (ingekuild gras).
Bi
jinkuilingvangroenvoermoetdetemperatuur snelstijgen tot 50 graden,opdat
melkztlurgisting kan plaats hebben. Bij
lagere temperaturen heeftboterzuurgisting
plaats,waardoorhetpersvoerstinkt.M elkzuur riekt frisch en aangenaam.

Botteloef (zeilvaart).Vroeger was een

Bot(landbouw).Steekgraaf.Een rechte,

botteloef een dwarse balk aan den boeg,

breede, platte,puntige,aan weerskanten
scherpe schop.Het blad heeft den vorm
van een overlangsche peerdoorsnede.Een
bot heeft een handvat voor twee handen.

waar de halzen (de onderste hoeken van
de rafok,hetvoorste razeil)aan bevestigd
werden.De rafok werd er dan op ,,uitgehaald'',uitgespannen.

BOTTER- BOUTVUUR
Thans verstaat men onder een botteloef

Bout (slager).Hetvoor-ofachterpoot-

eeni
jzerenboegsprietvaneenboeier,welke
dientom erdestagfokop uittehalen(afb.
blz.75).

stuk van een slachtdier.Voorbout.Achter-

bout.Boutvuur(ziekte).

Verder verstaat men onder bout: water-

wild.Boutschieter:beroepsjagerop water-
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Bout (werktuigkunde). Korte metalen
pen met een kop, welke dient om twee
bouwdeelen met elkaar te verbinden.Een
moerbout is een bout met een m oer
(afb.blz.345).Een schroefboutheefteen
schroefdraad.Een spiebout heeft aan het
einde een sleuf om er een spie doorheen
te steken.Een klinkbout is een bout van

weeki
jzer,waarvanheteindeomgeklonken

*

#**

Botteloef nnet xzaterstag.

Botter (visscherij).Platboomd visschersvaartuig op de Zuiderzee,de Zeeuwsche
en Zuidhollandsche stroomen. De botter
heeft één masten een smallen steven.'De
boeg is hoog en het achterschip laag,ten

einde de netten gemakkelijk te kunnen
hanteeren (afb.blz.182).Eenblazerheeft
den zelfden vorm,maar is niet zoo hoog
van boeg. De voorsteven eindigt in een
punt.Vischbottershebben een reusachtige

fok, hetgeen jachtbotters (pleiziervaartuigen) niet hebben. Met botters vangt
men bot, garnalen,ansjovis,haring.Er
zijn ook motorbotters,diegrooterzi
jn en
dan ook de Noordzee bevaren. Behalve
botters en blazers gebruikt men op de
Zuiderzee ook schokkersen Lemmeraken.

Bourgondische pap (tuinbouw).M iddel

kan worden.De huidplaten van een schip
ofwandplaten van een stoomketelworden
nzet klinkbouten met elkaar verbonden.
Verder is een bout ook een langwerpig,

dik stuk ijzer of koper. Soldeerbout.
Koperen bout(politieagent).Stri
jkbout.
Bouteinde(waterbouwkundel.Boleinde.
Het dikke ondereinde van een bos riet,

ofri
jsalstegenstelling tothetbleeseinde,
depluim,hetdunne einde(afb.blz.69).
Boutvuur.Ziekte van het rundvee,veroorzaakt door gasvormende bacteriën,
welke met het drinkwater en met het
voedsel in het lichaam komen en Op
bepaalde plaatsen gashoudende ontstekingen veroorzaken.Zooals de naam aan-

duidt,zi
jndebouten (dedi
jen deopperarm) de plaatsen van voorkeur en we1
dichtbijhet schoften bijhetk'
ruis.De
sporen van de bacil gedragen zich als

miltvuursporen;zi
jleven in oppervlakkige
aardlagen en kunnen dus gemakkeli
jk in

ter bestrijding van schimmelziekten bij
planten (aardappelziekte,kruisbessenmeeldauw).

het voedsel komen.De besmetting heeft

Het is een oplossing van 1,5 % koper-

zonder schade te doen.
'
Gewoonlijk worden Jonge dieren aangetast. Het eerste verschi
jnsel is, dat ze
kreupel gaan loopen. Daarna vertoonen

vitrioolin 0,75 % watervri
je soda (soda
zonder kristalwater). Deze oplossing is
niet duurzaam. M en besproeit de kruisbessen,zoodra de eerste sporen van meeldauw op de onderste takken zichtbaar
worden en de aardappels,als het loof
volgroeid is en vochtig, warm weer het
gevaar voor de ziekte grooter maakt.
Deze pap werkt sterker dan Bordeausche
pap,maar geeftmeerkans op bladbeschadiging.

danookveelalindeweideplaats.Bli
jkbaar
gaan er vele sporen in het lichaam dood

zich verschi
jnselen van hevigevergiftiging,
gepaard metkoortsen in den regeleindigt
de ziekte m et den dood.M en ziet op de
bouten gezwollen plaatsen,welke bijdruk

knetteren doorde gasbelletjes welke zich

in het weefsel bevinden.
Behalve besmetting door hetvoedselkomt

bi
j het vee boutvuurbesmetting door

BOUW - BOVENDEK
wonden voor en we1 na het kalven.

Evenalsbi
jmiltvuurishetzeerongewenscht,
een dier,dat aan boutvuur is gestorven,
te begraven, omdat men daarmede voor

langentijd den grond besmet.Verbranden
van het kreng is echter doeltreffend.

Gewoonli
jk worden de zieke dieren niet
behandeld.W e1worden gezonde kalveren
ingespoten met verzwakte smetstofofmet
stofwisselingsprodukten van de bacteriën,
waardoor de dieren zelf tegengif vormen
en onvatbaar voor de ziekte worden. Er

zi
jn,evenalsbijmiltvuurstreken ook boutvuurstreken in ons land, waar mèn die
voorbehoedende behandeling geregeld toe-

past.Ook bijschapen en bi
jvarkenskomt
boutvuurvoor,doch zeldzaam.Bijmenschen komen soortgelijke gasontstekingen
voor,maardeverwekkerszijnvananderen
aard.De bacil van het boutvuur is voor

eigenlijke boutvuurbacil.Het serum,dat
men bi
j de gasontstekingen gebruikt,is

een mengselvan de verschillende soorten.
Volgens sommigen is de gasvorming niet
een eigenschap van deze bacillen, maar

een gevolg van rotting.Bi
jhetgasoedeem
zou de rotting pas zi
jn begonnen.
Bi
jmenschen,die aan gasontsteking hebben geleden,komt het voor, dat na een
operatie de oude ziekte weer in het lit-

teekenopvlamt,evenalsmen datbi
jklem

soms ziet. De bacillen kunnen dus lang

in hetweefselbli
jven sluimeren.

A1komtbesmettingdoorden mond weinig

bi
jmenschen voor,toch ishetwelwaarschijnlijk'
,dat er op deze wi
jze bacillen

in ons darmkanaalkomen en men heeft,

even
de
di
aj
lswa
bi
a
jrghe
eno
tme
rund,
n gasontsteking aan
bi
j iemand,die aan
een maagzweer leed.Blijkbaar isdan de

den mensch ongevaarlijk.Ook isde wi
jze
van besmetting andersdan bijdieren n.l.
veelaleenwondbesmetting,terwijlbesmet-

smetstofdoor maag en zweerin hetbloed
gekomen en heeft zich op de voorkeur-

ting door het voedselzeldzaam is.Open
beenbreuken, schotwonden en d.ergelijke
gevenveelgelegenheid totdezebesmetting,

van depisbuisgezien.Zulk een vernauwing

omdat daarbij veel weefsel gekneusd

om in het bloed te komen.

wordt en er afgesloten holten ontstaan,
De gasbacillen leven n.1.zonder zuurstof
en vinden daar dus een goeden voedings-

bodem.In den oorlog was aanvankelijk
de veelvuldigheid der besmetting van
schotwonden metgasbacillen onrustbarend.

Later heeft men bij elke verwonding

plaatsafgezet.Hetzelfdeisbijvernauwing
geeft gemakkeli
jk slijmvliesontsteking en
daardoor kri
jgt de bacildan gelegenheid
Bouw (landbouw).Vlaktemaatin Nederl.
Indië:0,70965 H.A.

Bouwen (metselaar).Kalkbouwen:roeren met water om de kalk te blusschen
of met cement en zand om mortel te

terstond een voorbehoedendeserum inspuiting gegeven, hetgeen doeltreffend bleek.

m aken.

Men ziet bi
j menschen verschillende
vormen van gasontsteking. Soms is zi
j
goedaardig en ontstaat er een plaatselijk
abcesgevuld metgasenetter.Indergeli
jke
gevallen isdenaam gasabscestoepasselijk.
In anderegevallen isde zuchtbelangrijk

Boterbouwen.M en bouwtbotermetwater

en dan spreekt nlen van gasoedeem.
Dan weer sterven huid en spieren over
groote uitgebreidheid af en is de naam
gasgangraen

toepasselijk. W anneer de

ontsteking het meest op den voorgrond
treedt,gebruikt men den naam gasphleg-

mone. De twee laatste vormen zi
jn de
kwaadaardigste.
A1die verschillende vormen worden door
verschillende bacillen veroorzaakt. De

meest bekende daarvan zijn de bacil
van Frânkel, de gasoedeembacil en de

Bouwen (zuivelbereiding). Kneden.

om dekaasstofteverwi
jderen en deboter
duurzamer te maken. Hierbij lost de
kaasstof in hetwater op.

Bouwen (kleederdracht). Korte, ruim
geplooide bovenrok, die den onderrok
zichtbaarlaat.Bouwenswerden in de 17de
eeuw door vrouwen gedragen.

Bouwen (landbouw). In Gelderland:
ploegen : land bouwen.

Bouwheer. Degene, die een huis laat
bouwen.

Bovendek (zeevaart).Heteerste waterdichtedekbovendeli
jn vandengrootsten
diepgang van een zeeschip (afb.blz.77).

BOVEN DEN VRND- BRAADHOEN

Boven den wind (zeilvaart).Naar de
zijde van waarde windkomt.Te loevert.

Algemeen is echterde nieuwe werkwijze,
waarbijhet bier op lage temperatuur in

Bovenwindsche Eilanden (St.Martin,St.
Eustatiusen Saba)zijn de eilanden in de

Hierbi
jzetzich degistop den bodem af,
het koolzuur sti
jgt langzaam in kleine
belletjes op en na de gisting is hetbier
helder.(Ondergisting).

Een eiland boven den wind omzeilen.De

Antillen,die hooger dan de Noordoost-

passaat dus Noordoosteli
jker liggen dan
diebijdekustvan Zuid-Amerika.

Bovenkruier (molens).Eenwindmolen,
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kelders gist,hetgeen 10- 20 dagen duurt.

wiekenopdenwindtezetten(afb.blz.77).
Bij een onderkruier of paltrokmolen
(meestaleen zaagmolen) draait men den
geheelen molen.
Bovenkruiers kwamen omstreeks 1600 in

gebruik. Met zijn verbeterde bovenkruiers maalde Leeghwater de Schermer

.
1

droog.De meeste van onze molens zijn
bovenkruiers. Paltrokmolens zi
jn er nog
enkele aan de Zaan.
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Tusschendek,(meerdek,bovendek)

Bovenkruier.

Bovengisting (bierbrouwerij). M en
onderscheidt bij de bierbrouwerij de
bovengisting van de ondergisting. De

Bra (visscherij). Braadje. De visch,
welke de bemanning bi
j thuiskomstvoor

Verschansing met potdeksels en septers.

bovengistingisdeoudewerkwijze,waarbij
de gisting snelverlooptbijeen temperatuur van 15-20 graden.Hierbi
j vormt

zich zelf mag houden. De hoeveelheid is
evenredig met devangst.Hetrechtwordt
in de voorwaarden van monstering vastgelegd.

sterke schuiming dri
jft de gist boven en

gemest jong hoen,dat nog geen eieren
gelegd heeftofeen groote gemestejonge

zich veelschuim en na 2- 4 dagen is de
gisting afgeloopen en de moutsuiker in
koolzuur en alkohol gesplitst. Door de

wordt afgeschuimd M en laatdan het bier

Braadhoen.Braadkip,poularde.Een groot

eenigen ti
jd staan om te bezinken,maar

haan,die nog nietheeftgepaard.W orden
deze dieren ouder,dan wordt het vleesch
miskleurig,roodachtig blauw.Hanen,die

brouwerijen van Brabant en Limburg

bij kippen geloopen hebben, behooren
onder de soepkippen, evenals overjarige

nimmer wordt bovengegist bier helder.
Het is ook niet duurzaam . In de kleine

maakt men nog bovengegist bier, dat
terstond aan de k'
lanten geleverd wordt.

hanen.Een braadhoen is breed,zwaar en
met een borstbeen, dat weinig uitsteekt.

BM AK- BM M STEN G
De lichte hoenderrassen leveren geen

braadkippen.Zi
j zijn daarvoor te scherp
van borstbeen,ook alzijn ze gemest.
Braak(landbouw).Vroegerwashetmeer
dan tegenwoordig gebruik om elk zevende

jaar hetbouwland onbezaaid te laten en
het in den zomer grondig te bewerken,

het grondvuil(kweek)te verwijderen en
den akker te bemesten. Braken was een
onderdeel van den wisselbouw. In den
nazom er werd dan de braak metkoolzaad

bezaaid.Dezewerkwijzehad hetvoordeel,
dat de ti
jd van bewerking in den zomer

viel, wanneer de onkruidwortels aan de
zon kunnen worden blootgesteld. Ook
gaf het braken een goede werkverdeeling.
Onder braak of braakland wordt het land
zelf verstaan, onder braken verstaat men
de bewerking; braak liggen is fkuurlijk'
bedoeld als ongebruikt laten.
Braaknoten.De harde,platte zaden van

strychnusboomen.Zi
jbevatten strychnine,

haasinloopen.Denieuwejachtwetverbiedt
hetjagen metwindhonden en brakken.
Brak.Beteekentbehalve ziltig,ook bedorven.Brakke smaak,brakke melk.

Braken (vlasnijverheid).Bewerkingvan
hetgerotevlas,waarbijde bastvan den
vlasstengel gebroken wordt, als voorbereiding voor hetzwingelen.Het braken
geschiedt door mangelen van het vlas
tusschen twee rollen, welke van smalle

opstaande ijzeren reepen zijn voorzien.
Hiertusschen knakt men de broze vezel,

de bast breekt en kan daardoor bi
j het
zwingelengemakkeli
jkerverwijderdworden.
In Gelderland noemtmen braken,watmen
in Zuid-Holland en Zeeland zwingelen

noemt,nl.deverwi
jderingvandegebroken
vlasbasten (scheven,liemen).
Eerti
jdsgeschiedden de bewerkingen van
braken en zwingelen inéénsenwe1alshuis-

ni
jverheiddoorkinderen.Menkloptehierbij
het vlas met een waaiervormigen hamer.

een krampwekkend gif,dat voorkomt in

Hennep wordtop dezelfde wi
jze als vlas

hetpi
jlgifderwildevolken.
Braakwijnsteen.Eenzoutvan wijnsteen-

Bramsteng (zeilvaart).Verlengstuk van

zuur,kaliumantimonillmtartraat,kleurlooze
doorzichtige kristallen, welke aan de
lucht ondoorzichtig en wit worden. Het
zout wordt in de geneeskunde als middel

bi
jhoesteningrootegiftenalsbraakmiddel
gebruikt. Verder als bijtmiddel in de
katoendrukkerijbijhetvervenmetaniline-

gebraakt.
de steng.De mast bestaat uitden ondermast en de verlengstukken ervan.

(Afb.blz.18).
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Braam . Het scherpe opstaande randje

f

metaal, dat na boren, ponsen of klinken
van ijzer buiten het oppervlak uitsteekt.
Uitstekend randje aan den naad van een
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door. Staande stijlen worden ingelaten
in den vloer;tegendiesti
jlen komen tenloopend vangen kan. Een brak kan een
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Brabantsche m uur (bouwkunde).Be-

Brak Uacht). Jachthond, die het wild

j

.

een m es.

gels,die berietworden endan bepleisterd.

BRAMGTENG

4

''

gietstuk. Krulletje aan het snijvlak van

pleisterd schotwerk,dat het aanzien van
een muur heeft,als kamerscheiding.Zulk
een muurheefteen geringgewicht,hetgeen
dekosten vaneen stalendraagbalk bespaart.
Ook laat zulk een muur weinig geluid

1:04: BRAK ALINS
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kleurstoffen.
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BM M ZEIL- BREIDEL
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Bram zeil.De namen der verlengstukken

voorden masten kan aan het ophangpunt

van den mast zijn:de steng,de bram-

in het midden draaien.De li
jnen,waarmede dat geschiedt,heeten braslijnen,

steng, de bovenbramsteng.
De namen van derazeilen aan dieverleng-

stukkenzijn:Aanden mast:hetgrootzeil.
Aan de steng: het marszeil. Aan den
bramsteng :hetbramzeil.Aan den bovenbramsteng:hetbovenbramzeil.
Het bramzeilis dus het derde razeil,dat

bijden bezaansmast(achterstemast)den
bijnaam van grietjeheeft.
Brandkluis. Gemetselde en gewelfde
kelder in groote bankgebouwen,w aarvan

demuren .
+
3.
- 1 meter dikte hebben.Zij
worden van gewapend beton ofvan metselwerk gemaakt.De bewapening bestaat uit

ijzerenstaven,welkeineengedraaid worden
om geen steunpunt aan boor of beitel te

geven. Het gewelf wordt soms versterkt
met naast elkander gelegde spoorstaven.
De binnenwand is van een stalen bepantsering voorzien.

Brandplaat(werktuigkunde).Dei
jzeren

plaat,welke zich aan den binnenkant van
de vuurdeur van een stoomketelbevindt.
De brandplaat beschermt de vuurdeur
tegen doorbranden.

brassen.

Volbrassen:nabi
jgedraaid tehebben,zijn
koers vervolgen door de razeilen den
vollen wind te laten vatten.

Breel (visscherij). Luchtdicht dri
jvend
tonnetje,datmeteen breeltouw isbevestigd aan den reep van de haringvleet om

den reep drijvend te houden. Op elke
31A
a meter(de lengtevan een net)is een
breel. Vroeger tonvormig, thans peerx/ormig.
Brem er groen (schilder).Groeneverfstof,bestaande uit blauw koperhydroxyde,

datdoor vermenging met lijnolie en uitstrijken groen wordt.Dit is een gevolg
van de verzeeping van hetkoperoxyde met

hetvetzuurvan deli
jnolie.Detoepassing

ervan vereischt veel vakkennis.De verf
is zeer bestendig.

Breidel (paarden).Bit,paardebit(Eng.
Bridle).Soms ook teugel.

Brandwacht.Eigenli
jk de wachtvoorof

naasthetbivak opgesteld.In Zuid-Afrika:
patrouille.

Braniekraag.M atrozenkraag.

Bras (sieraad). Een verzameling van

een viertal bijeenbehoorende vrouwelijke
sieraden,hangend aan vier kettinkjes of
rjempl
*es: een mesl
*e met zilveren hecht,
een sleutelring, een speldenkussen met
zilveren rand, een schaar met zilveren
oogen.Op aldievoorwerpen wasdezelfde
versiering aangebracht.Alleen getrouwde
VrotlWen droegen een brasen Welaan den

rokband;gewoonlijk was het de schoon-

vader, die de bruid het sieraad schonk.

In Friesland sprak men van een tuigje.
Braspenning. Zilveren muntstukje ter

waarde van tien duiten of zes cent. Het

werd in den tijd der Bourgondische
vorsten geslagen.

Brassen (scheepvaart).Derazeilen van
stand veranderen. De ra hangt dwars

Hoofdstel met stangebit (breidel) .

BREM S- BRINK
Brem s. Runderdaas, paardenvlieg. Een

gemakkeli
jk aan kalk tothardekiezelzure
kalk.

soortsteekvlieg,gri
js en smal.Alleen de
wi
jfjes zuigen bloed en kunnen daarbi
j
ziekten overbrengen (zooalsrunderziekten
in Britsch-lndië, kinderverlamming).Er

werken in het algemeen door wallen

ZjJ
*n van de steekvliegen wel duizend

(gordi
jnen genoemd)metelkaarin verbin-

soorten.

Breuk (heelkunde).Een opening in den
buikwand,waardooringewand uitde buik'
holtenaarbuiten kan komen,in welk geval

datingewand onmiddellijk onderdehuid

komt te liggen.De rand van die opening
heet de breukpoort.
Hetbuikvlies,dat mede wordt uitgestulpt
en dathetingewand nog omgeeft,heetde
breukzak. Liesbreuken komen het meest

voor.Hierbijiseenreedsbestaandeopening
(hetlieskanaal)verwi
jd.Bijnavelbreuken

isdevroegereopening,waardoorde bloedvaten van de navelstreng liepen, weer

open gegaan. Soms zi
jn breuken aan-

geboren.De genoemde openingen hebben
zich dan niet gesloten.

Bril (versterkingskunst). Terwi
jl bol-

ding staan, is een bril een op zich zelf
staand bolwerk,omgeven door een gracht.
Lunette.Redoute.De naam zou ontleend

zijn aan den brilvorm,welkeevenwelniet
zoo duidelijkisen bestaatin een walaan
elke zi
jde,welketweewallen in een spits
samenkomen, en de brug van den bril
Vorm en.

Verderwordtbi
j uitbreiding een kasteel,
een sterkte een citadel,bestemd om een
stad tebeheerschen,ookeen brilgenoemd.

De Geuzenbrilwas eertijdsdenaam van
het Fort Anna bi
j Hulst,gebouwd om

de Geuzen in Zeeland in bedwang te
houden.De Papenbrilwas de naam van
een schans te 's Hertogenbosch,in 1637
aangelegd ter beteugeling van Spaansche
katholieken.Den BrielzalvroegerwelDen
Brilhebben geheeten.

Ilries. lkolen- of cokesgruis.

Bril (metaaldraaierij).Een inrichting,

Brievenm alen.Zakken,waarin poststukken verzonden worden.Ookdepostzending

waarmeemen een langeasop dedraaibank,
in hetmidden steunt, om te voorkomen,

zelf(mail).Conducteurderbrievenmalen.

datdeasgaatslingeren bi
jhetafdraaien.

Brik (rijtuig).Een vierwielig rijtuig met
zitbanken langsde zi
jwanden en metden

Bril(paarden).Een praam,een houtje,

uitgang achter.

waaraaneentouwoog isgemaakt,waarm ede
men de bovenlip van een paard vast kan
omsnoeren om het te kunnen bedwingen

Brik (zeilvaart).Een klein zeeschip met
twee masten en razeilen. De achterste
mastisde grootste.Deze schepen werden

nog lang bi
jde marine gebruikt,toen zij
bi
jdekoopvaardi
jreedshadden afgedaan.
In verhouding tot de grootte was er veel

bemanning voornoodig.Erzijn nu geen

bijhetbeslaan.Eenbrilopdenneuszetten.
Bril (schipperij). Een 8-vormig oog,
waarmede men den schoot(hoek van het
zeil)vastzet.

brikken m eer.

Brilduiker (Jacht). Belder.Soortwilde

Brikken (waterbouwkunde). Puin uit

Beldersmaken bi
jhetvliegen een geluid
als belletjes.Zi
jn vaak in gezelschap van
nonnetjes.

den steenoven.Steenslag van natuursteen
of van baksteen.Brikkenbeton :beton met
brikken in plaats van grind.Brikglooiing:
een rivierglooiing versterkt met brikken

tegen den golfslag. Brikkenmeel is fijn-

gemalen zachte baksteen, dat gebruikt
wordtom metselspeciete doen verharden.
Brikkenmeelbevatnl.oplosbaarkiezelzuur,
evenals tras; dit kiezelzuur bindt zich

eend met een witte vlek op iedere wang.

Brink. Dorpsplein rondom de kerk. In
Drente,Groningen en in den Achterhoek
en verderin Zeeland en in hetGooikomt

de brink nog voor.Eertijds was ze het
eigendom der markgenooten en de vergaderplaats.

BRITS- BRONGAS
De brink isvan Saksischen oorsprong.De
brink van Laren is bekend.
Ook het boerenerf wordt we1 de brink
genoemd.

81

Broes.Hetverwijdeeind van detuitvan

een gieter, een los opgeschoven stuk,

voorzien van gaatjes,waaruit het water
sproeit(afb.blz.81).

Brits. Planken ligplaats in barakken,in

soldatenverbli
jfplaatsen,in provoosten.
Broeien (keuken). Met kokend water
eenigen tijd verwarmen zonder vuur.
Gebroeide amandelen, gebroeide kalfspooten.Giet men kokend water op amandelen en laatm en zetien m inuten broeien,

dan kan men de schil er gemakkelijk
afpellen.

Broek (krijgskunde). Broek van een
kanon : het achtereinde. Broekzwaarte:
het grootere gewicht van het achterste
deelvan een kanon.Door de broekzwaarte
heeft hetkanon neiging om achteroverte

zakken, waardoor gemakkelijker gericht
kan worden.
Gieter met broes.

Broek(landbouw).Veenachtigland,moe-

rasland. Broekgrond : veenachtige grond.
Hetwoord komtin deze beteekenisin vele
plaatsnamen voor.

Broek (zeilvaart).Hetmidden van den
voet(onderstedeel)van hetzeil,datdoor
den wind bol gaat staan.Veel broek in
hetzeil:veelzwelling.

Losse broek: wanneer het onderli
jk (de
onderrand)van hetzeilnietaan de giek
isvastgeregen en alleen de achterste hoek

(deschoothoorn)van hetzeilaan heteind
van de giek is vastgemaakt.Ditkomtveel

bi
jkleinevaartuigen voor.
Broek (paarden).Achterstel.Ook van

vee en honden.Zware broek,lange broek.
Een onderdeelvan hetpaardentuig,waarmede het paard den wagen kan tegenhouden.

Broekbalk (waterbouwkunde).Achterhar (har is scharnier,bij uitbreiding de

stijl waaraan het scharnier vast zit).
Achterdwarsbalkvan een valbrug(ophaalbrug).De achterstijlofdraaisti
jlvan een
sluisdeur.Afb.blz.188.

Brokaat.Brokade,zware zi
jden stofmet

een inslag van goud- of zilverdraad en
ingewevenofgeborduurdepatronen.Goudofzilverlaken.

KarelV verboodbijplakkaataandeburgers
van Brusselbrokaatte dragen,omdathi
j

dat als een zondige weelde beschouwde.
Brongas. M oerasgas, dat hier en daar
in onsland uitveenachtigen ondergrond
naar boven komt. Het vormt zich door
ontleding van het veen en lost in het
grondwaterop.Indien men in laag gelegen
polders een diep gat in den grond pulst,

sti
jgthetgrondwaterindatgatop,hooger

dan hetgrondwater van den polder.M en
laat het dan over een groot houten bord
stroomen om het over groot oppervlak
aan de lucht bloot te stellen. Hierdoor
la:t het water het gaslos,dat dan in een
ketel boven dat bord kan worden opgeVangen.

In Noord-Holland bestaan ervelevan zulke
inrichtingen. Het water stroomt in den
polderen doetsom snadeelaan den vischstand.

Broeking (van een vlag).Dezoom van

ln Amerika (Pittsburg)zijn gasbronnen,

witlinnen aan den rand van een vlag.

diehonderd kubiekemetersgasop een dag

W oordverklaring.
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BRONS-BRONZEN TIJDPERK

geven.Erzi
jn daar80 ijzersmelterijen en
90 staalfabrieken, die warmte en kracht

uitdatbrongas kri
jgen.Dat gas bestaat
uit 80 % zuiver moerasgas, voorts uit
koolzuur en stikstof.
Brons.Vaste oplossing van tin in koper.

Koper lost 14 % tin op.Is er meer in,
dan ontstaat een koper-tinverbinding.
Reeds in den voorti
jd was het brons

bekend (bronzen tijdperk).M en maakte
erwapensen huisraad van.De wapensder

Grieksche helden moeten van bronszijn

geweest. Het tin verlaagt het smeltpunt

Staalbrons is geperst brons,dat zeer hard
en vastis.

Spiegelbrons bevat 30 % tin en soms wat
nikkel.Hetiszeerbros en hard en wordt
slechts voor enkele gereedschappen gebruikt.
Standbeeldbronsbevattevroegergeen zink.
Tegenwoordig echter wel, omdat het
zink het brons dunner vloeibaar maakt
en het zeer goedkoop is.M en kan er dus
scherper mee gieten.M aar als het brons
zink bevat,neemt het nimmer de fraaie
groenekleuraan,welkemen op oude stand-

beeldenziet:hetpatijn.Om dezelfdereden

van koperevenalszinkdatdoet.Hetbevordert de dunvloeibaarheid en de scherpte
van het afgietsel; bovendien verlaagt het
de kosten.Bronsisdusvoorgietwerk zeer
geschikl. Later is men den naam brons
ook gaan geven aan legeeringen van koper
mettin,zink en lood.Thansishetmeeste

mag ook geen arsenicum inhetbronsvoor-

gietwerk van brons meer messing (met
zink en lood)dan brons.

kopernitraat heeft men getracht de groene

Van de samenstelling van het brons
hangen de eigenschappen af:de hardheid,

komen.Voortsheeftmenbijbronzendakbedekkingen waargenomen,dat in rookerige
steden de groene kleur evenmin gevormd
wordt, hetgeen men aan zwaveldioxyde

in de luchttoeschri
jft.Doorbehandeling
met salmiak, wi
jnsteen, keukenzout of
kleurkunstmatigte voorschi
jn te roepen,
maarhet gelukte niet.

M untbrons bevat 4 % tin en 1 % zink;

de klank,de kleur,de poli
jstbaarheid,de

het is vast en pletbaar.

is bijeen gehalte tot 10 % tin rood,bi
j
20 % tin geel,en bij hooger tingehalte

M achinebronsbevat10- 18 % tin en soms
wat zink,lood en antimonium.M en giet
er kranen, kussenblokken en iuiten van.
Voor kussenblokken heeft men brons
gekozen,omdathetzachterisdan destalen

vastheid en de pletbaarheid. De kleur
witachtig.Zink maakt het brons warmer
van kleur en de nieuwe standbeelden

bevatten dan ook belangrijke hoeveelheden zink (ook om de lagere kosten).
Bij30 % tingehalteheeftbronszi
jn grootste hardheid. Klokspijs bevat 20 % tin.
Deklank van bronzen klokken wordtdoor

bijvoeging vanzink enlood ofvan andere
metalen minderhelder.Vroeger werden er
meer klokken gegoten dan thans. De

geloovigen wierpen eertijds hun gouden

asen duseersli
jten men kan gemakkelijkereenkussenblokvervangendan eenas.
M angaanbrons bevat 10 % mangaan, is
ongevoelig voor de inwerking van zeewateren wordtdaarom voorschroefbladen
gebruikt.
Fosforbrons is veerkrachtig,vast,hard en

fijn van korrel.
Aluminiumbronssmeltgemakkeli
jk.

en zilveren sieraden in den smeltkroes,uit
den inhoud waarvan de kerkklok zou
gegoten worden.Naar hun gevoelzou dat
aan de helderheid van den klank ten goede
komen.

Oud bronsis meer waard dan oud koper.
Op heteind van 1931 had heteen waarde
van 20 cent de kilo tegen oud koper 17
cent de kilo.

Geschutbrons bevat 10 % tin. Het was
een beter materiaalvoor geschutdan het

Bronzentijdperk.Detijd,datmenkoper

gietijzer,waarovermenbeschikte.Doorde

schap.Deze ti
jd werd voorafgegaan door
het steenen tijdperk en gevolgd doorhet
ijzerentijdperk.Devolkenom deM iddel-

invoering van het rookzwakke buskruit
verdwenendebronzen vuurmonden,omdat
de rook het brons aantast.Tegenwoordig
gebruiktmen erstaalvoor.Deoudebron-

zen kanonnen zi
jn zeer gezochtwegens
het zuivere brons,dat ze leveren.

en brons begon te verwerken tot gereed-

landscheZeekenden hetgebruikvan brons
het eerst.De Egyptenaren en Phoeniciërs

waren omstreeks 2500 jaarv.Chr.reeds
bedreven in het gieten van brons, toen

BROODSUIKER- BRUINKOOL
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men het brons in Noordeli
jker streken

zijn te voelen, worden week en slap,

nog nietkende.Voor ons land begint het

alsofhetdierzeerdrachtig was.Brulziekte
maakt een koe minderwaardig. De ziekte
is echter geen koopvernietigend gebrek,
omdatdeslappebanden deziekteverraden.

verwerken van brons pas 2000 jaarvöör
Chr.

Broodsuiker.M elis.Vroegerwerd desuikergezuiverd doordekristalbreivan suiker
in kegelvormige vaten te gieten.Hetvocht
droop dan uitdebreien dekristallen voegdenzich samen toteen vaststuk,eensuikerbrood.s4en sprak vroeger van gestannpte

Bruidstranen. Een drank, die in de
bruidsdagen aan de gasten geschonken

wordt:roodeofwittewi
jn,waarinkruiden
zijn afgetrokken.

broodsuiker,klontjesbroodsuiker.Tregen-

Bruinhart(houthandel).W est-lndische

woordig xzordt broodsuiker weinig naeer

houtsoort,die veelin Suriname voorkomt.

gemaakt,omdatmen een anderewijzevan

Soortelijk gewicht 1,05,duszwaar.

en met doorblazen van stoom. Bij het
slingeren(centrifugeeren)blijvendekorrels
over en destoom ,welke men dan doorde
suiker leidt,neemt de laatste stroopresten

Bruinkool. Brandbare delfstof, ontstaan
in het derde tijdvak van de aardgeschiedenis,dus veellaterdan de steenkolen en
ook afkomstig van andere planten. ln

nRee.

genoemd tijdperk heerschte erin Europa

raëneeren volgt,n1.met slingertoestellen

Broodzetting.Vaststelling van den prijs

een tropisch klimaat en er ontstonden
groote ,,bruinkoolwouden'' van naakt-

van het brood van overheidswege. I)e

zadigen (sparren,ceders,cypressen),welke

broodzetting dateertvan den gildentijd en

later bedolven wer
koolden.
xden en ver
Loofhout vindt men in bruinkool slechts
in geringehoeveelheid.M en treftin bruinkool vaak liggende boomstammen aan,
soms rechtopstaande stammen. In 1932

was bedoeld zoowelter bescherming van

de k'
oopende burgeri
j,als van de broodbakkers zelf, die scherp concurreerden.
Toen de gilden werden afgeschaft, bleef
de broodzetting bestaan en werd zelfs
nader geregeld.In 1854 werd de brood-

zetting van rijkswege afgeschaft,maar de
gemeenten kregen de vrijheid,haar bij
politieverordening zelf te regelen.
Hiervan maakten nog vele gemeenten
gebruik.
ln den wereldoorlog werd opnieuw de

broodzetting vooreenigen ti
jd ingevoerd.

vond men in de bruinkoolbi
jZittau een
cypressenstam van 2 meter dikte,welke
5000 kg woog.Datiswe1hetoudste hout,
datter wereld ooitgevonden is.
In Duitschland heeft men bruinkoollagen
van 38 meter dikte. Die van Kassel in
Hessen zijn van goede hoedanigheid;
geheelHessen stookt ervan. In ons land

Bruggenhoofd (krilgskunde). Verster-

bijHeerlerheide zi
jn lagen van 12 meter
dikte.Die van de Maatschappi
jCarisborg
zijn7meterdik.Onderdebruinkoolvindt

king bi
j belangrijke overgangen over

men lagen van gerolde vuursteen,afkom-

rivieren.

stig uitden tijd,toen zich daarterplaatse

Figuurli
jk:Calais,het bruggenhoofd van
Frankri
jk,waslangin hetbezitvan Enge-

dezee bevond.Boven op de bruinkoollaag
is een deklaag van zand van 20 cm.

land.

De bruinkoollagen van Heerlerheide zijn
pasin den oorlog (1914- '18)ontgonnen;

Bruispoeder. Een m engsel van dubbel-

bevochtiging koolzuur ontwikkelt.

de hoeveelheid gewonnen bruinkool
bedroeg toen meer dan 3000 ton op een
dag.Na den oorlog verdwenen de kleine
ontginningen, welke in Limburg waren

Brulziekte (veeteelt).Ziekte der eierstokken bi
j koeien, waardoor de dieren

ontstaan,terwijldeMaatschappi
jCarisborg

koolzure soda en wi
jnsteenzuur,dat bi
j

onrustig worden en ongewoon brullen,

waarbi
jzijhetgeluid vaneen stiermaken.
De bekkenbanden,welke naast den staart

erin 1923 een briketfabriek stichtte,waar
de gewonnen bruinkoolgemalen,gezeefd,
gedroogd en onder een druk van 1600
atmosfeeren tot briketten geperst wordt.

BRUINSTEEN- BUIKSPREKEN

Hierbij is een bindmiddel niet noodig.

pas uitgesproten loof wordt als groente

Op één dag worden 150 ton briketten
gemaakt,welke voor een groot deelnaar

gegeten.

hetbuitenland gaan,terwijlNederland in
een jaartoch nog 200 duizend ton bruin-

koolbriketten uit het buitenland betrekt.
De briketten hebben een verbrandingswaarde van 5000 caloriën.M en gebruikt

ze voor huisbrand, voor bakkeri
jen en

voorsteenovens.In Duitschland staateen
grooteelectrischecentraleineen bruinkoolgebied.
Bruinsteen. M angaanerts,dat mangaandioxyde bevat en de eigenaardigheid

heeft,om gemakkeli
jkzuurstofaftegeven.
Daarom gebruikt men het in de scheikunde om zuurstofte maken.M en kookt

er lijnolie mee,die dan snelleren beter
opdroogt (gekookte lijnolie). Bruinsteen
maakt gesmolten glas kleurloos.ln droge
galvanische elementen past men bruinsteen toe om de waterstof, welke zich
aan de negatieve pool ontwikkelt, te
binden. Voorts vindt het in de staal-

smelterijeen ruimetoepassing (mangaanstaal,smeedbaargietijzer).Ook dienthet
om aardewerk te kleuren metglazuren.

Brusselsche aarde. Geelbruin, i
jzerhoudend leemzand,datin de huishouding
a1s schuurzand gebruikt wordt en dat

gemakkelijk vetopneemt.In ijzergieteri
jen
ed tingieterijen wordt het a1s vormzand

gebruikt. M en vermengt het dan met

verdunde melasse (stroop) om het nog

beter te doen samenpakken.ln de aardkunde staat'het bekend als Limburgsche
klei.Behalve in Limburg vindt men het
in ons land als een dek op de zuidgrens
der Geldersche heuvelen van Doorwerth

tot Dieren toe.Bi
j Dieren heeftheteen
breedte van vier km;bijRoosendaalvan
1km.Menvindterfijnebuisjesin,resten

van plantenvezels.Hetisgoedegrond voor

M en zaaitinM eien graaftzeuitinOctober.
Deplantenbehooren15C.M .uiteentestaan.

Men snijdt hetloofvan hetk'
roontje en

bewaart den wortel op een koele plaats.
Een gedeelte zet men naast elkaar in het
zand en bedekt de kronen met een laag
zand van 25 cM .dikte. Het loof spruit
dan uit.M en kan datuitloopen versnellen
doormetbroeiende paardenmesttedekken,
of door de wortels te verwarmen met
warmwaterbuizen. In de drukkende laag

worden dan stijve kropjes gevormd.De
overblijvende wortels dienen als veevoer.
Brijnkraan. Vroeger werden de stoomketels van zeeschepen gevoed met zee-

water.Datwaterkri
jgtop den duureen
te hoog zoutgehalte. Stijgt het zout-

gehalte boven zekeren grens,dan ontstaat
gevaar van afzetting van het zoutop den
ketelwand. Een tweede om standigheid
is voor den machinist van belang: de
stoom neemt tevens olie uit den stoom cylindermeeen dezeoliekomtin den ketel
terecht en verhindert de stoomvorming.
Hetwater gaat schuimen en deze schuim

kan in destoompi
jpen komen.
Om dezeolieteverwijderen uitden ketel
dientdebrijnkraan.Hetiseen kraan,die
een pijpafsluit,welkebinnen inden ketel
loopten aan heteinde isvoorzien van een
trechter,welke laatste zich ter hoogte van
het wateroppervlak in den ketel bevindt.
W anneer de kraan geopend wordt,zullen
de vette bestanddeelen,die op het ketel-

water drijven,afgetaptworden.

Om het zoute water uit den ketel af te
tappen,dientde spuikraan.Deze sluit een

pijp af,welke in hetlaagste gedeelte van
den keteluitmondt.Tegenwoordig m aakt
men zoet water uit zeewater om a1s voedingswatervoor de ketels te dienen.

beuken (Middachterallee).Ook in China

Buikdenning (binnenvaart).De vloer-

komt het voor: Gele Zee. Gele rivier.

planken op den bodem van een klein schip

Limburgschekleiisuiterstfi
jn kwartszand
metveelkalk en betrekkelijk weinig klei.
Dewi
jzevan ontstaan kentmen nogniet.
Brusselsch 1of (tuinbouw). W itlof.

ofvan een open vaartuigje.De ,,den''is

Een samengesteldbloemige plant,verwant

aan andi
jvie,welkeveelop cichoreigeli
jkt
en een penwortel heeft. Het gebleekte,

het scheepsruim .(Danielin the lionsden :

in den leeuwenkuil).
Zoutden :zoutpakhuis.Denneboom :luikhoofd op binnenschepen.
Buikspreken. De kunst om zonder hulp
van delippen,alleen metde keelgeluiden

BUIKW ATERZUCHT-BULLEBIJTER
voort te brengen, welke niet van den

spreker,dochvan eldersschijnentekomen.
Dekunstwasreedsbi
joudevolkenbekend,
ook bi
j natuurvolken,en isthans bi
j de
Chineezen hoogin aanzien.Volgens sommigen is de buikspraak een maagspraak,

waarbij ingeslikte lucht een vernauwing

van het bovenste deel van den slokdarm
in trilling brengt. Volgens anderen komt
hetgeluid van destembanden en wordthet
vervornad door verandering van stand
van de keelholte en de tong.
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Bukshout.Buksboomenhout,vroegerbosboomhout,afkomstig van buxus semper-

virens, de alti
jd groene buksboom, die

tot de w'olfsmelkachtige planten behoort
en ook inonzetuinen groeitendanboerenpalm heet. In Zuid-Europa groeit de
buksboom met dikke stammen. Onecht
palmhout.
Het houtis hard en dicht.Hetisgeschikt
voor draaiwerk, voor knoppen, heften,

schroefdoozen(afb.blz.85),schaakstukken,
pi
jpen.Menmaakterookmaatstokken van.

Buikwaterzucht. Ophooping van vloeistof in de buikholte.Ditkan een gevolg

zijn van hartziekte,leverziekte,ontsteking
van het buikvlies en van boosaardige
gezwellen.

Buil (molenaar). Een groote, lange,
zeskantige, langwerpige zeef,besloten in
een builkast en bestaande uit een geraamte van latten, waarover builgaas is

gespannen.Builgaas isgeweven van zijde
(vroeger wasHaarlem hiervoorberoemd),
van k'
atoen, wol, paardenhaar of vlas.
ln den buil,welke rondgedraaid wordt,

zeeft men het meel,waarbij de zemelen
en de griezen (grove korrels) uitgezift
worden.Hetbuileniseen belangrijkwerk
in de meelfabrieken,waar men uittarwe-

meelfijne,blanke,duurzamebloem maakt,
zoodatheteen handelsartikelkon worden.

Ongebuildtarwemeelistarwemeel,waarbij
alleen de zemelen zijn uitgezift.Uitdat
meel bakten de boeren lang hun eigen
brood.Omdat de grove korrels,afkomstig
van de buitenste gele lagen van de tarwe-

korrel,inhetmeelblijven,ishetbrood,dat
men ervan bakt,bruin van kleur(bruin
brood ofgruisbrood).
Buizen (scheepvaart).Overspatten van
water,dat over den boeg van een snelvarend schip op het dek valt.Een schip
met scherpen boeg buist minder dan een
met stompen boeg.W at buist die schuit

weer!Een buisje oppikken (bijhet oversteken van hetvoordek).Buiswater.Buiskap: zeildoeksche kap over het voorgedeelte van vaartuigen. ln de waterbouwkunde spreekt men ook van buizen,

a1shetwateroverdekruin van den dijk
spat.Dat buiswater kan schade doen aan

den binnenkantvan den di
jk.

Schroefdoos van bukshout .

Bu1 (oorkonde).Lat.:bullain den zin
van looden zegel aan een oorkonde.Van
daar:een oorkonde met een zegel.

Pauselijke bul:voorschriftvan den Paus.
Doctorsbul: oorkonde met het zegel der
hoogeschool.

Bullebijter.Beerenbi
jter,boxer.Evenals

in Engeland waren hierte lande gevechten
van honden tegen stieren en beeren en
tegen soortgenooten zeergeliefd.M en fokte

ereenbi
jzonderrasvoor,datopdentegen-

woordigen boxer geleek'
.Later heeft men
de raseigenschappen van den boxerverder
gefokt en is de buldog ontstaan. Een
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BULLEPEES- BURGERLIJK W ETBOEK

buldog iseen zware lobbes,laag bi
jden

Buret.Glazen buismeteen fi
jneverdee-

grond, zeer ruim van vel, met breede
borst.De kop is zeer breed,de omtrek
boven de oogen isevengrootalsde schouderhoogte. De onderkaak is naar boven
gebogen en de neusisnaarachteren inge-

ling in tiendedeelen van kub.c.M .,welke
bovenaan begint. Aan het ondereind is
een kraan,waarmedemen zeernauwkeurig

drukt.Dekaken zi
jn buitengewoon sterk.
Afb.blz.34.
Bullepees. Het gedroogde manneli
jk lid
van den stier,vroeger als geeselgebruikt.
Korte zware zweep.
De pees of pezerik van een varken is het

gedroogde manneli
jk lid van het varken

met het omgevende vet van de voorhuid

en dient den timmerman om zijn zaag
glad te maken, als het zaagblad klemt.

Bultzak. Bulster,bolster, stroozak. Een
scheepsterm voor stroozak. In Indië de

vloeistofbi
jeen andere kan laten loopen
om te bepalen,hoeveelvloeistof voor een
bepaalde reactie noodig is.

Burgerkroon.Bijvele oude volken was
debloemen-oftakkenkroon eeneerbewijs.
BijdeRomeinen werd iemand,diein een
gevechthetleven van een medeburgerhad
gered m et een kroon van eikebladeren
vereerd.Later maakte men de kroon van
goud en de Romeinsche keizers hadden
het rechtdie gouden kroon te dragen.
Tegenwoordigerkentmen verdienstendoor
deverleeningvan een ridderorde.Sommige
steden verleenen heteereburgerschap.
In dewapenkundenoemtmen een burger-

naam voorkapokken matras.Eerti
jdsvulde

kroon een kroon boven een burgerlijk

Bun (visscherij). Vroeger waren alle

boven adelli
jkewapens,laatmen dekroon
boven een burgerli
jk wapen weg.
Burgerlisk recht.Het burgerlijk recht

men de beddezakken met bolsters,peulen,
hopbellen. Hiervan de woorden :peulen,
peluw en hobbezak.
visschersschepen voorzien van een bun,
een afgesloten gedeelte van het ruim ,
waarin lucht en water door gaten kon
binnenkomen a1s in een zwembad.ln de

bun werd de visch levend bewaard.Zij
was ruim drie meter lang en een meter
breed en was voorzien van een deksel,
deken genaamd, welke nog anderhalve
meteronderhetdek lag.M en lietde visch

er niet vrij in rondzwemmen, maarin
karen (kisten metgaten),welkein debun

geslachtswapen.Sedertde W etbepalingen
gaf omtrent den vorm van de kroon

regelt de verhouding van personen ten
opzichte van elkaaren van hun vermogen.

Het wordt behandeld in het Burgerlijk
W etboek,W etboek van Koophandel,de
faillissementswet en het W etboek van
Burgerlijke rechtsvordering. Dit laatste

bevathetformeele recht:d.w.z.dewi
jze,
waarop men zijn rechten geldig kan
maken.Meestalwordt,,burgerlijk recht''
gebruikt in engeren zin en bedoelt men

werden neergelaten.
Tegenwoordigverpaktmen op zeedevisch

ermee: het gedeelte van het burgerli
jk
recht,datgeregeld wordtin hetBurgerli
jk

in ijs en de bun is niet meer noodig.

Burgerli
jk recht staat tegenover publiek

M en spreekt echter nog van het dekenruim,*ook alisergeen bun en geen deken

W etboek.

recht, dat de verhouding der openbare
lichamen regelt.

nReer 1n.

Burgerliik Wetboek.DeW et,waarin de

Bunder (landmaat).Eerti
jds een landmaatgroot1,2tot1,3H.A.indeprovincie
Zuid-Holland.ThanshetzelfdealseenH.A.

Bunsem (bouwkunde).Bunsing, korte-

ling. De liggende ronde houten, waarop
de steigerplanken liggen. De bunsings
rusten in een gatin den muuren aan het
andere eind op den aanbinder van den
steiger.Afb.blz.4.

onderlinge verhouding der burgers tegenover elkaar wordt geregeld.Het werd in
1838 ingevoerd en was gegrond op de
Code Napoleon. Het bevat bepalingen

omtrentNederlanderschap,huweli
jk,kinderen, bloedverwantschap, vaderlijke
macht,voogdij,curateele,eigendom,bezit,
erfdienstbaarheid,vruchtgebruik,erfrecht,
koop, huur, schenking, bewaargeving,

verjaring en bewi
jslevering.

BURGGRAAF- BUURW EG
Burggraaf.De graven van de 12de eeuw
waren langzamerhand geen ambtenaren

vandenkoningmeer:zi
jwarenonafhankeli
jkeleenmannengewordenentrachttenop
hun beurt zich tot onafhankeli
jke landsheeren te ontwikkelen. Zi
j verzekerden

zich daartoe van den steun van vazallen,
die goederen van hen in leen kregen en
hen hielpen in hun oorlogen.Dat waren

deridders,oorspronkelijk bereden kri
jgslieden.Het was in den tijd der Noor-

Lloyd George dien titelalseen snuisterij
in dekraam deri
jdelheid.
Burrie. Berrie, baar. ln Zuid-Holland
heet het vierkante houten raam,over de
laddersvan een boerenwagen,een burrie.
Afb.blz.102.Deze vergroothetdraagvlak
voor hooi of stroo, dat op den wagen
geladen wordt.ln Noord-Hollandheetende
boomen van een karofwagen de burries.
ln het W estland dragen de tuinders de

mannen en de graven botlWden Verster-

broeiramen op een baar,welkezijburrie

kingen om dezetekeeren.Zijvertrouwden

noem en.

het bevel over zulk een burcht aan een
hunner vazallen toe en deze werd burg-

In Zeeland heetdeli
jkbaarookeen burrie.

graaf genoemd. Aanvankeli
jk waren de

Burijn.Graveernaald.V-vormig beiteltje,

burchten niet meer dan houten verster-

kingen;laterwerdenzijvansteengebouwd

waarme e men houtsneden of gravures
steekt.

en met een gracht omgeven. De burggraven gingen op hun beurt de macht
van den graaf trotseeren en trachtten

But.Draagkorf.Kuip.In Vlaanderen ver-

om zich heen een zekere heerschappi
j te

papier heet in het Duitsch Bûttepapier

handeltmendeharingbijdebut.(Geschept

scheppen. Zoo werden de burggraven
mannen van gezag en in de geschiedenis
worden er vele genoemd. ln ons land
had men de burggraven van M ontfoort,
Rhenen,Koevorden,Groningen,Utrecht,

naar de schepkuip.)Hiervan degeslachts-

Leiden, Voorne, Ni
jmegen. Van hun
burchten zi
jn hieren daarnogbouwvallen

een strook grond,welke zich op het oog
voordoetalseen weg en doortwee ofmeer

over.Bekend isde burcht van Leiden,de

burchtvan Oostvoorne (hiervan zijn onlangs de resten opgegraven) en die van
Nijmegen.Detitelburggraaf,diebehouden

namen Butter,Bûtner.

Buurweg (rechten).Artikel719*van het
Burgerli
jk W etboek,noemteen buurweg

buren als zoodanig sedert onheugeli
jke
tijden isgebruikt.Zulk een buurweg mag

nietworden afgesloten.Van een erfdienst-

baarheidrustendop diestrookkan men bij

wasgebleven,alwaren erdan geen burchten
meer,werd in 1795 met de omwenteling
afgeschaft;nahetherstelonzeronafhanke-

een buurweg niet spreken, want artikel
746 van het B.W . bepaalt, dat een erf-

li
jkheid echteropnieuw ingesteld.ln een
besluitvan 1825vanhetnieuwekoninkri
jk

ontstaan.Deze bepaling wordtechter door
art. 719 verzacht. M en neemt aan, dat

komen dan ook een aantal burggraven
voor: dat waren de Belgische vicomtes.
In Noord-Nederland komtde titelzelden

voor(burggraafvan Afferden te Geulle).
In Engeland is de titel zeer gewoon (viscount,uitspr.,vaikaunt).VoorelkeBritsche
regeering van deze eeuw is de verkoop

vantitelseenmiddelgeweestom departijkaste versterken.De eerste ministersver-

verkochten slechtsnu en dan een erfeli
jken
titel,maarzewerden overtroefddoorLloyd

George,die in de jaren 1916- 1919 wel
155 erfelijketitelsverleendetotsteun van
departij.In enkele maanden werden alle
eigenaren der groote Londensche bladen
burggraaf. A1s democraat beschouwde

dienstbaarheid niet door verjaring kan

indien zulk een weg sedert onheugeli
jke
tijden door geburen is gebruikt, de

eigenaar van den grond dien voor weg
heeft bestemd.Daaruit volgtniet,datde
eigenaargoed moetvinden,dateenvoetpad
voor auto's en wagens gebruikt wordt.

W elzou hijmoeten goedvinden,dat de
gebruiker den weg in den ouden toestand
houdt. Voor vr
aterwegen geldt dezelfde
bepaling.
De wegenwet van 1930 heeft het begrip
buurweguitgebreid enbepaalt,dateen weg

of een voetpad openbaar is,indien hij
dertig achtereenvolgende jaren voor een
iedertoegankelijkisgeweest.Dezebepaling
geldt echter niet,wanneer,gedurende dit
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BIJDEHANDSCH PAARD-BIJNIEREN

ti
jdvak,de eigenaarten minste een jaar
lang duidelijk ter plaatse heeft kenbaar
gemaakt(bv.dooreenbordjemetopschrift
9*eigen weg''),dat hi
j openbaarheid niet

onderpand werd voor de voorgeschoten
gelden. De bijlbrief was dus een overeenkomst van koop op afbetaling.
Thans is bijlbrief de naam voor een

wenscht.

schriftelijke verklaring van den scheeps-

Bijdehandsch paard. Het linkerpaard
van een span. De voerman zit links op
den wagen en heeft dus hetlinker paard

bi
jdehand en hetrechter,,van dehand''.
De stukkenrijder van de artillerie zitop
hetlinkerpaard,datisop hetbi
jdehandsche paard.

Bijenwolf.Een viervleugelig insect,een
soort graafy/esp, veryzant nlet x/espen en

bijen,dateieren legtin een zelfgegraven
holte en honingbijen bi
jdeeierenbrengt,
nadathijzedooreen steek heeftverlamd.
Diebi
jen bli
jven in leven,totdatdeeieren
uitkomen en dienen dan tot voedselvoor
de larven.

Bi
jenwolven komen veel in zandstreken
voor en worden vooral in droge zonaers

gezien.Zijovervallendebijenbijhelderen
zonneschijn en brengen htn steek zoo
sneltoe,dat de bij nietde gelegenheid
kri
jgtterug te steken.De bijenwolf,die
zelf ook van honing leeft, drukt op het

bouwer en twee getuigen, waarin omschreven staat de grootte van het schip,
de plaats,waar hetgebouwd is,de datum
van de voltooiing, de soort waartoe het

schip behoort.Debi
jlbriefisnoodig voor
het verkri
jgen van vergunning totvaren
onder Nederlandsche vlag, dus een zee-

brief.De bi
jl was alti
jd het zinnebeeld

van de scheepsbouwers. In Amsterdam
liepen de scheepstimmerlieden mee in

optochten met een bi
jl in de hand.Zi
j
werdendaarom ,,deBijltjes''genoemd.

Biflbundel.Bijde Romeinen hetzinnebeeld van de hoogste macht, bestaande

uit een bundelroeden rondom een bi
jl.
Dezebundelwerd aan dehoogste waardigheidsbekleeders vooruitgedragen,wanneer

zijzich in hetopenbaarvertoonden (ti
jd
dereersteconsuls).Thansisdebi
jlbundel
het zinnebeeld der fascisten,die er hun

naam aan ontleenen (fascia:bundel).
Bijnieren. Klieren, welke zich aan de

achterlijfvan haarslachtofferen liktden
honing van de kaken van de bi
j af.De
wolflegt50 eieren en bije1k eitje komen
drie bi
jen. Het gevolg daarvan is, dat
hetgrootste deelvan de bi
jen wordtuit-

toppen der nieren bevinden, doch voor
het overige niets met de nieren te maken

geroeid.In Zuid-Limburg,waarveelooft-

klieren, melkklieren, alvleeschklier, zaad-

boomen groeien en men bijen voor de
goedebevruchtinghoudt,hebbendebijenwolven veel kwaad gedaan.Zij hadden

klieren, smeerklieren, zweetklieren) een

hebben.De bijnieren hebben hun eigen
taak,welke evenwelnietten volle bekend

is.Terwijlandereklieren (nieren,speekseluitvoergang hebben, waardoor haar afscheiding de klier verlaat,is dat met de

daar hun broedplaatsen in de gruisduinen

bijnieren niethetgeval.Haar afscheiding

der kolenmi
jnen,waarin het wijfje een

moet rechtstreek'
s in het bloed worden

gang van 50 cm lengte graaft,welke leidt
naar een holte zoo grootals een duivenei.
In dieholteworden deeieren gelegd,welke
na enkele dagen uitkomen. De larven

opgenomen.Zi
jbehooren dustotdegroep

spinnen zich in als ze volwassen zijn en
naelfmaandenzijnhetbi
jenwolvengeworden,diein Juniuitvliegen.

bi
jnier (meestal is het tuberculose) een

Biglbrief.Eenoude,bijnavergeten bena-

volg zi
jn.Daarna heeft men gevonden,
dat de bi
jnier eigenli
jk uit twee geheel

ming,welke vroeger veel gebruikt werd
voor een soort hypotheekbrief op een
schip.M en moedigden1.den scheepsbouw
van overheidswege aan,door verstrekking

van een voorschot, waarbi
j het schip

van klieren zonder uitvoergang en haar
verrichting heet inwendige afscheiding.
Sedert 1855 weet men,dat ziekte van de
verstoring van de gewone afscheiding
geeft en dat bronsachtige verkleuring van
de huid en spierzwakte daarvan het geverschillende deelen bestaat: de schors
en het merg. Vooreerst is er een groot
verschilin bouw en ten tweede een groot
verschilin verrichting van schorsen merg.

BIJNIEREN- BIJSCHILDKLIEREN
Hetmerg heeftzich ontwikkeld uitzenuw-

weefsel, terwijl de schors afkomstig is
van klierachtig weefselder geslachtsorga-

nen in het ti
jdperk van de ontwikkeling
van de vrucht.
De afscheiding van de schors bleek van
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verdoofd, maar de bloedvaten
trekken zich zoodanig samen,datde wond
weinig bloedt. Adrenaline verruimt ook
zenuw en

de luchtpijptakken (bijasthma).
Hetmergschijntookdesuikerstofwisseling

belang te zijn voor de ontwikkeling der
manneli
jkek'
enmerken,wantbijgezwellen
van de schors, waarbij deze geprikkeld

te regelen,wanthetmergaftrekselverhoogt
hetsuikergehalte van hetbloed.M en heeft
zelfs vermoed,dat er vormen van suikerziekte bestaan,welke door prikkeling van

zietmen een ongewoon vroegtijdige ont-

hetbi
jniermerg werden veroorzaakt.Hoe
datzij:bij sterke spierinspanning wordt

van de geslachtsorganen.lndien bi
j vol-

er veelsuiker in de spieren verbruikt en
is er sterke bloedsdoorstrooming noodig.

wassen vrouwen zich een gezwel in de

Aan die behoeften kan het bijniermerg

en de afscheiding ervan wordt verhoogd,

wikkelingvan hetgeheelelichaam envooral

bijnierschorsontwikkelt,dan zietmen de
geslachtskenmerken veranderen : er ont-

staat baardgroei,de stonden bli
jven uit,

voldoen het verhoogt het bloedsuikergehalte en verhoogt ook den bloeddruk,
voorziet de spieren van volop bloedsuiker

de stem slaatom,de borsten vermageren,
het karakter verandert. Ook vetzucht

enregeltdusdebehoeftenbi
jlichamelijken

komt hierbij voor.Aangeboren dunheid
van de bijnierschors ziet men gepaard

proevengenomendoorrattenzonderbi
jnier
in een looprad te zetten en te vergelijken

gaan met kleine geslachtsorganen. De
schors heeft behalve de genoemde taak
nog een andere werking, want het bloed

degevolgtrekkinggemaakt,datdebi
jnier-

met gezonde ratten in een looprad. De
laatste hielden het rad vier uur lang in
beweging,de eerste gaven hetspoedig op.
Sommige vergiften,zooals tabak,alkohol,
kwik en lood verhoogen den bloeddruk.
M isschien isdiewerking teverklaren door
een prikkelenden invloed,die ze op het

schors stoffen levert,welke de stofwisselingsprodukten voor 't lichaam onschade-

bi
jniermerg kunnen hebben.
Hoebelangri
jk ookdeverrichtingvan het

li
jk maken.
Een derdewerking van de bijnierschors

merg is,die van de schorsisnog belang-

van proefdieren,waarbijmen de bi
jnierschors heeft weggenomen, is vergiftig
voorandere proefdieren.Hieruitheeftmen

arbeid.H ierover heeftm en merkwaardige

in dejeugd deschorslangen ti
jd minder

rijker, want terwijl wegneming van de
geheele bi
jniertotden dood voert,isde
toediening van bijnierschors alleen vol-

afscheidt, dan ontwikkelt zich het spierstelselniet.Bestaatdie vermindering van

doende om het proefdier in leven te
houden.

afscheiding korter,dan blijktdie invloed

De bi
jnieren zi
jn dusvoorhetleven van
veelbeteekenis.Van de wi
jze,waarop ze

is de invloed op het spierstelsel. Indien

uiteen spoedigevermoeidheid derspieren,
welke vermoeidheid door toediening van
schorsaftrekselverdwi
jnt.I)e schors heeft

dusweleen veelzi
jdigewerking.

De werking van het merg is weer anders.
Hetmerg scheidteen stofaf,die debloed-

vaten vernauwt.Indien men bijniermerg
droogt en fijnmaakt,dan kan men een

aftreksel bereiden, dat die eigenschap
bezit.M en heeft die stof zuiver kunnen
afscheiden en het bleek dat de schei-

kundigesamenstellingervanvrijeenvoudig

was.M en noemtdie stofadrenaline.M en
gebruikt haar in de heelkunde ter vermenging met cocaïne. Spuit men dat
mengselin op de plaats,waar geopereerd
moet worden,dan worden niet alleen de

werken,is echter maar weinig bekend.

Er schijnt bovendien een samenwerking
tebestaantusschenbijnieren,schildklieren,
pi
jnappelklier en hersenaanhangsel, alle
soortgelijkeklieren zonderuitvoergang.
Bijschildklieren.Eé
otviereivormige
*nt
kliertjes zonder uitvoergang achter de
schildklier gelegen.Somsliggen er een of
meer in de schildklier.Het afscheidings-

produktvan diekliertjeswordtregelrecht
in het bloed opgenomen en regelt het
kalkgehalte van hetbloed.Een te kortaan
afscheiding geeft te weinig kalk in het
bloed en veroorzaakt daardoor krampen
in de spieren van de ledematen. Deze

BIJZEN- BIJZIENDHEID
ziekte komt wel bij zoogende vrouwen
voor en bi
j deze heeft men wel eens

afwijkingen in de bi
jschildklieren gevonden.Bi
j gezwelvorming van diekliertjes,
gepaard met verminderde afscheiding,ziet
men behalve verlaging van het kalkgehalte van het bloed,dat de beenderen

kalkloosworden enverweeken.Hetschijnt,
dat de bi
jschildklieren samenwerken met
de eierstokken, want men heeft waargenomen,dat de beenverweeking ophield

na verwi
jdering van de eierstokken.Behalve van de bijschildklieren is de kalkstofwisseling afhankelijk van de vorming

van vitamine D, het levertraanvitamine,
dat zich in het lichaam vormt onder den

invloed van blauw licht (ultraviolette
stralen).BijEngelscheziekte,eenkalkstofwisselingsziekte,heeftmen weleenszicht-

bare veranderingen in de bi
jschildklieren
gevonden.

Bijzen (veeteelt). Bizzen, birzen. Het
hollen der koeien door de weide met

opgeheven staart,wanneerzijdoorrunder-

horzels geplaagd worden. De horzels
behooren tot de bremzen,een soortsteek-

vliegen,waarvanerhonderdensoortenzi
jn.
Zij leggen haar eieren op de haren der
pootenvan hetjongevee.Delarven,welke
daaruit komen, boren zich in de huid,
verplaatsen zich al groeiende door het
lichaam van hetrund en komen ten slotte
onderde huid van den rug teliggen,waar

zij de bekende wormbulten vormen.
Soms vindt men honderden wormbulten

bij één enkeldier.Zij breken door en
maken de huid voor de looieri
j minderwaardig.M en bestri
jdt de horzels door
insnijding der bulten, of door op de
even geopende bulten zalf te Smeren,

wezen van de plaag bekend te naaken en

raad geeft aan bestrijdingsvereenigingen.
In Holland spreektmen van kizzebizzen :
heen en weer loopen zonder veel uit te
voeren. Een horzel heette vroeger een

biesbouw (thans spreekt men nog van
een korenbout).Een verouderdezegswi
jze
is:in de biesbouw zijn d.i.in de verlegenheid zitten.In Friesland ishetwoord
bouw voor horzel nog in gebruik. In
Groningen geldt het spreekwoord: Als
één koe aan hetbirzen gaat,beginnen ze

allemaalte loopen (als er iemand dwaas
doet,doen anderen hetook).Birzen om
klaar te komen. De birs in den staart

krijgen:ervan doorgaan.
Bijziendheid.Gebrekaangezichtsscherpte
bijhetzien op verren afstand.Ditgebrek
bestaatineentelangeoogas.Deoogenzijn
dusin de richting van vöör naar achter te
lang en de beelden,welke de lens vormt,
komen niet scherp op hetnetvlies,omda.t
hetbeeld vöörhetnetvliesgevormd wordt.
Het netvlies is te ver van de lens af.Het
oog is als een fototoestel,het netvlies de
gevoelige plaat.De fotograafkan nimmer

vaneenververwijderdvoorwerpeengoede
foto maken,indien hijzi
jn camerate ver
heeftuitgetrokken.En zoo is het ook met

den bi
jziende.W ildefotograafop afstand
fotografeeren,dan moethi
j zi
jn balg inschuiven ofhi
j moet een zwakkere lens
nemen.Hi
jkan ookeen ho1glasvoorzijn
lenszetten,om een scherp beeldtek-rijgen.
Datlaatstedoetdebijziende.W elkan de
bijziende alsieder anderzijn lens boller
en vlakker maken,maar niet vlak genoeg

naar verhouding tot den stand van zijn
netvlies,daar zijn oogas zoo ongewoon
lang is.In descholen van deeerstestanden

waardoor de larf,welke in dit tijdperk

vindtmenmeerbijziendenonderdekinde-

inJanuarienFebruari.Danzijndewormen

aan,daterfelijkheid daarvan deoorzaakis.
Ookvindtmenindestedenmeerbijzienden

luchtnoodig heeft,verstikt.Dezebehandeling geschiedt reeds in de stallen en we1
nOg klein en isde schade aan dehuid zoo

groot niet. Hoofdzaak is echter, dat de
wormen niet in de weide uitkomen en
zich vermenigvuldigen.De volwassen larven,welke in den stal uitkomen,worden
geen horzels. Daarvoor is het noodig,

dat zij zich in den grond verpoppen.
De bestri
jding is georganiseerd door het
Rijk, dat geschriften uitgeeft, om het

ren dan in de volksscholen. M en neemt

dan op het land. Alle kinderen komen
verziend ter wereld en langzamerhand
worden de oogen gewoon. Lezen kost
naeerinspanning van de oogen dannaaien,

omdat bij het lezen de oogen steeds
van richting veranderen enbijnaaienniet.
W ordt een voorwerp dicht bi
j het oog
gehouden,dan moeten beide oogen naar

binnen zijn gericht om het te zien.Dit

BIJZIENDHEID-DAGBLINDHEID
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komttotstand bijsamentrekking van de

vlies,maar in te sterke kromming van de

binnenste oogbolspieren en die samentrekking zou drukkend op den oogbol
kunnenwerken en daardoorhetoog langer
maken.Een slechtehouding en eentehooge
schoolbank zouden dus invloed kunnen

lens of van het hoornvlies. Bijziende

hebben op hetontstaan van bi
jziendheid.
Hoe dat zij,zeker is het echter,datde
zware gevallen van bijziendheid nietdoor
inspanningbijhetzienontstaan,maardoor
erfeli
jkheid.Dekinderen worden methet

wikkelde rechtszaken wordtaan den recht-

gebrek geboren en hetergste is,dat zeer

bijziende oogen lichtelijk ziek worden.
Schijnbarevormenvanbijziendheidkunnen
doorinspanningderoogenindenschooltijd

oogen verschillen in dit opzicht haast
nooit van gewone oogen.

Bilzitter (rechten). Bij groote inge-

sprekenden raad een bijzittende rechter
toegevoegd,die alle zittingen bi
jwoonten
invalt voor een der rechters in gevalvan

verhindering. De bijzitter is dus steeds
geheel op de hoogte van de zaak,behoeft
zich dusnieteerstin tewerken,zoodathet

gedingzi
jngewonenvoortgangkanhebben.

ontstaan.In ons land toonde Straub aan,
datin descholen,waarhet hardstgewerkt

Daal. Pompbuis; houten koker om een

wordt,de meeste bijzienden voorkomen.
Goede verlichting en goede houding bi
j
lezen en schrijven kunnen veelgoeddoen.
Bi
jkinderen,die pas op school zijn, is
hetbegri
jpelijk,dathet aanhoudend zien
van dichtbijeen ongewonebezigheid voor
hen is.Een kind laat meestalzi
jn oogen

dikking aan het einde van de zuigbuis
van een pomp,welkeverdikking hetwater
doorlaat en het vuiltegenhoudt.

in de verte dwalen.W anneer hetoog op
korten afstand wil zien, is het noodig,
dat de lens boller wordt. Dit gebeurt
van zelfdoorsamentrekkingvan een kring-

spier in het oog. Bi
j een kind is die
kringspier niet gewoon, zich langen tijd

achtereen samen te trekken en dan gebeurt
het,dat die spier zich niet meer volledig ontspant.Er ontstaat dus een soort
kramp in die spier, welke de lensbelet,
platter te worden, indien dat noodig is

om in deverte te zien.Na eenigen tijd,
somspasin den loopvanjaren,houdtdie
k'
ramptoestand op.Brillen zijn in deze
gevallen ongewenscht.

Lichte gevallen van bi
jziendheid worden
laat ontdekt, doordat het kind goed kan

zien dichtbi
j en op korten afstand.Bijzienden moeten holle brilleglazen dragen.

Deze zijn vrij zwaar, omdat één zijde
vlaken één zi
jdeho1is.
lnden ouderdom ontstaatsomseenschijnbare verbetering van de bijziendheid,
doordat de oogappelnauwer wordt en er
daardoor kleiner verstrooiingscirkels op
het netvlies ontstaan. Ook de fotograaf
weet,dateen nauw diafragmaeen scherper
beeld geeft.

Zelden is de oorzaak van bi
jziendheid
niet gelegen in den afstand van het net-

ijzeren kokerheen terbescherming;ver-

Een daalofdeliseen kuiltje,een putjein
de huid.Pokdalig:met pokdalen.

Dading (rechten). (Art. 1880- 1901
B.W .).Eenovereenkomst,waarbijpartijen
een aanhangig geding ten einde brengen
of een te voeren geding voorkomen.Deze
overeenkomst is slechts van waarde,

wanneerdie schrifteli
jk isaangegaan.
Een fout van berekening bijeen dading
moet echter hersteld worden.

Een dadingisduseen schikking,een bi
jlegging, een vergelijk, schrifteli
jk vast-

gelegd.M en zegt:hetistusschen hen tot
een dading gekomen.Een dading aangaan,
treffen.Dading kan geschieden in iederen
stand van het proces.

Dagblindheid.Een oogafwijking,waarbij
men bijhelderlicht slechterzietdan bij
gedempt licht. De oorzaak daarvan is
een troebeling in het midden van het
hoornvlies ofvan de lens.Is de oogappel
nauw,dan valt er alleen licht in het oog
door de troebele vlek. De hoeveelheid
licht,diedan hetnetvliesbereikt,isgering;
bovendien worden de lichtstralen in de
troebeling niet goed gebroken en vormen

geen scherp beeld.ls de oogappelwijd,
dan valterveellichtin hetoogen destralen
gaan dooreenheldergedeelte.U ilenhebben

een zeer wi
jden oogappel, waardoor zij
bijnachtnog voldoendelichtin hetoog
krijgen om te kunnen zien.Daglicht is
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voor uilenoogen te eterk; het oog wordt
verblind. M en noemt dat echter niet
dagblindheid.

Dagbroer. Een sinterklaaspop,een groe-

tenden harleki
jn voorstellend, waarvan
ondersteld wordt,dat hi
j y,dag broerl''
zegt.

Dagelijksch bestuur.Het deelvan het
bestuurdatmetde dagelijkschebehandeling der zaken is belast.
Burgemeester en W ethouders vormen het

dagelijksch bestuurvan een gemeente.

gebruikt. In Groningen spreekt men van
deimt,een samentrekking van het woord.

Dagmaat (bouwkunde). De maat van
een bouwdeel, voorzoover dat in het
gezicht komt.Van een schuifraam is het
gedeelte,datzich tusschen de sponningen
bevindt, onzichtbaar. Van de traptreden
ishetdeel,datin deboomen isingelaten,

niettezien.Een spiegelglasverdwijntaan
de randen achter de li
jst.De maat van
hetgeen van die deelen in het gezicht

(aan den dag)komt,isdedagmaat.
Dagorde.Ofordevanden dag.Depunten

Dagge (metselaar). Voegspijker,voegijzerom denadentusschendesteenenvan
een muur te voegen.ln sommige streken
verstaat men onder een dagge een voeg-

spijker met een geulvormige uitholling.
Stri
jkt men met zulk een ho1 voegi
jzer
overde zachtekalk van de voeg,dan verkrijgtmen in hetmidden van devoegeen

bolleli
jst,terwijldemetselspeciezijdelings
uitwijkt en twee onregelmatige lijstjes
naant de bolle lijst vormt. Dat zi
jn de

opdenbeschrijvingsbriefeenervergadering.
Lijstderte behandelen onderwerpen.
Dagorder (leger).Schrifteli
jke toespraak
van den bevelhebber aan zijn troepen.
Afkondiging in hetleger.Afkondigingvan
de bevelen van den gezaghebber voor den
loopenden dag. Afkondiging van een

bi
jzondere mededeeling van den gezag-

hebber.
De generaal1asdevolgende dagordervoor.

baarden;men laatdie baarden staan.

Bijafzonderlijkedagordereervolvermeld.

D agge.Verouderd woord voor dolk.Het

D>gvaarding (rechten).Een handeling,
waarbi
j iemand voor den rechter wordt

stamtuitderiddertijdenenbleefingebruik

tot de 18de eeuw. M en sprak toen van :
M etdag en degen.

Indienti
jd gebruiktemenookeen wapen,

dathet midden hield tusschen den korten
dolk en den langen degen.M en noemde

dat de pook (poken is in hetM iddelNederlandschsteken).Dehelm endepook
waren toen de voornaam ste uitrustingsstukken van den ridder.

In den groentijd van het Utrechtsche

studentencorps hielden de groenen redevoeringen met den helm en de pook,

waarvoor zij een kachelpook gebruikten.
De ponjaard (vuistdagge)isde dolk der

geroepen.Ook geeft men dien naam aan

de akte (exploitgenoemd),waarbijwordt
vastgesteld,datdezehandeling isgeschied.

In burgerli
jke zaken gaatde dagvaarding
uitvan den eischer,diezijn tegenstander
kan dagvaarden op een dag,dat de recht-

bank zitting houdt. Hij heeft daarvoor

geenver1ofvanden rechternoodig.Zufk
een dagvaarding bevat dan een beknopte
opgaaf van de feiten,waarop de eischer

zijn recht grondt en a1s slot den eisch,
waartoe hijden gedaagdewilveroordeeld

adelborsten van de Nederlandsche vloot.

zien. De deurwaarder, beëedigd ambtenaar,brengt het exploituit.In strafzaken
gaat dedagvaarding uitvan hetOpenbaar
M inisterie en wordt uitgebracht door den

Daghandel (beurs). De handel van

Rijksveldwachter.Dedagvaarding behoort

beurskooplieden,die voor eigen rekening
fondsen koopen,om die op denzelfden
dag te verkoopen.

Dagmaat (oppervlaktemaat). Zooveel
land a1s in één dag gemaaid kan worden

(*
2 H.A.). Deze maatwordtin hetGooi

te bevatten een nauwkeurige opgaaf van
naam , Voornaam , l
eeftijd van

eischer en
gedaagde,juisteopgaafvan ti
jd en plaats
van verschi
jning.
Aan den gedaagdeofaan een zijnerhuisgenooten wordt afschrift van het exploit
gelaten.

DAGVAART- DAM PDICHTHEID

Dagvaart.ln den ti
jd van deRepubliek:

93

de oproeping voor de Statenvergadering.
Ook de Statenvergadering zelf.

Dallesdekker.W i
jde mantel,waaronder
men zijn armoedige onderkleeding verbergt.Dalles(joodsch woord)isarmoede.

Dagwerk. Bij een steenfabriek: 8400

Dam (bouwkunde).Hetvlak,de ruimte

waalsteenen.

tusschen twee vensters. Penant. Damspiegel.

Bi
jeen pannenfabriek:700 dakpannen.
In de veenderi
j:10.
000 turven gemeten

meteen stokvan 2.
jmeterlengteof16
turven diepte aan den hoop.
In het hooge veen wordt het graa:oon
berekend naar het aantal dagwerken,dat

gegraven is (60 gulden het dagwerk).
In het lage veen rekentmen met stobben

(turfhoopen)van bepaalden omvang.
Het aantalturven in een dagwerk en in
een stobbe verschiltnaar de streek.
Dagzoom .Aardlagenloopen zelden water-

pas,bijna altijd schuin.W anneerzijzich

tot aan de aardoppervlakte voortzetten,
dan komt een zoom ter breedte van een
schuine doorsnede van de aardlaag aan
den dag.Die zoom heet de dagzoom van

de aardlaag. Bi
j Kerkrade op Duitsch
gebied bevindt zich de dagzoom van een
steenkolenlaag.Daar dolven reeds in 1100
de monniken naar steenkool.

Dam ast.W eefselvan linnen,katoen,wol

of zijde,waarin hguren voorkomen,die
afsteken bi
j den ondergrond en glanzen
(afb.blz.93).Deeerstedamasten weefsels
warenvanzi
jdeenafkomstigvanDamascus.
Laterging men anderegrondstoffengebruiken.In Twenteen in Eindhoven weeftmen
thans het bekende wit-damasten tafellinnen.
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Dakruiter (bouwkunde).Een luchtkoker
ofeen torentjeop den nok.Een torentje
op Gothischekerkenter plaatse,waar twee

daken samenkomen (kruising van middenschip en dwarsschip).
Dakstoel(bouwkunde).Debalken,welke
metelkaar een driehoek vormen,bestemd

op hetdak tedragen.Deschuine balken
noemtmen spruiten.
Dakstoelof kapgebint.
Ter versterking van hetkapgebint dienen

bintbalken:evenwi
jdig met den zolder-

balk; schoren :haaks op den zolderbalk;
makelaars: tot steun van een bintbalk.
Een hanebalk is de bovenste van twee

evenwijdige bintbalken.
Dalgrond (landbouw). Bouwland,ontstaan door afgraving van het hooge veen
tot op het zand en vermenging van de

bovenste veenlaag (bonkaarde) met het
blootkomende zand.De bonkaarde wordt
ten deele totturfstrooiselverwerkt en de

rest wordt terzi
jde gelegd om het zand

later te bedekken.

Damast.

Dam hertenleer.Leer,vroeger afkomstig
van damherten, dat in Zweden werd
gelooid met den vleeschkant naar buiten.
Tegenwoordig verstaat men onder damhertenleer,ofpeau de Suède ook leervan
anderedieren afkomstig,doch op dezelfde

wi
jze gelooid en dan afgeslepen.In ons
land bestaan erverscheiden looierijen van.
Dam ketting.Ketting metovale schalmen

en met steunstukken (mannetjes). Men
gebruikt die voor ankerkettingen. Een
kraanketting heeft ronde schalmen zonder

mannetjesen kan daardoorgemakkelijker
overeen schi
jfloopen.
Dampdichtheid. Het soortelijk gewicht
van een gas ten opzichte van waterstof,
hetlichtste gas. Gewichtsverhouding van

een bepaald volume gas tot een gelijk
volume waterstof bi
j geli
jken druk en
gelijketemperatuur.
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Avogadro bewees, dat gelijke volumina
gassen ondergeli
jketemperatuuren druk,
evenveel moleculen bevatten (W et van
Avogadro). Hi
j leidde deze wet af,uit

heetdamwand.Erzijn ook i
jzeren damplanken.

de proeven van Gay-Lussac over de uitzetting van gassen en was de eerste, die
onderscheid maakte tusschen moleculen

(deeltjes welke niet verder deelbaar zijn,
zonderinongeli
jksoortigegedeelten uiteen
tevallen)en atomen (welke in gedachten
nietverderdeelbaarzijn).Dezewetwerd
de grondslag van de scheikunde (1811).
Enkelvoudige gassen (zuurstof, stikstof
enz.)hebben tweeatomeninhetmolecuul.
Stelt men het gewicht van een atoom
waterstofop 1,dan ishetgewichtvan een
molecuul waterstof 2. Het moleculaire
gewicht van eenig gas is dan 2 maal de
dampdichtheid van dat gas of M = 2d.

Damwand. Damplanken.

Dampigheid (paarden).Een gebrekvan

D am pspanning. De drukking,welkeeen
gas tegen dewanden van een vatuitoefent.
Laatmen in een kwikkolom van een bak-

de ademhalingswerktuigen van paarden,
die na eenige inspanning spoedig een
stootende ademhaling vertoonen door
sterke werking van de buikspieren. Die
aandoening bestaat in het verlies van

veerkrachtvan defijnelongblaasjes,welke
bijde ademhaling nietbehoorli
jk samenvallen. De tusschenwanden tusschen de

longblaasjes verdwijnen, zoodat groote

luchtholten in de long ontstaan.De aandoening komt dus overeen met long-

uitzetting (emphyseem) bij menschen.

Dampigheid maakt een paard minderwaardig.Zwaar werk kan het niet doen,
zonder kortademig tè worden.Hetgebrek

ontstaat door kouvatten na luchtpijpont-

steking en hoesten. Slechte lucht maakt

de verschi
jnselen erger, evenals stof.
Groenvoer en natte haver doen de ver-

schi
jnselen verminderen, doordat geen

hoestprikkel wordt opgewekt. Dampige
paarden hoesten vaak. Piepende damp is
een ander gebrek.

Damplanken (waterbouwkunde). Om
waterwerken aan teleggen,moetderuimte,
daarvoornoodig,tevoren wordenafgedamd
en drooggemaakt. Daartoe worden damplanken in den grond geheid, die naast
elkaar met messing en groef in elkaar

passen (afb.blz.94).Dieplanken heeten
damplanken en de wand,diezijvormen,

barometer een druppelaether opsti
jgen,

dan gaat die aether in damp over en het
kwik daalt.De damp oefent dus druk op
hetkwik'uit.Voegtmen meer aether toe,
dan verdamptdie op zeker oogenblik niet

meer en blijft op den kwikspiegelstaan.
De aetherdamp is nu verzadigd, d.w.
z.

heeftdehoogstespanningbi
jdebestaande

temperatuur en druk bereikt. Dat is de
spanning van den verzadigden damp.
(lefent naen naeerdruk op den damp uit,
dan gaat die over in vloeistof. Verhoogt
men de temperatuur,dan gaatmeervloeistof in damp over, totdat een bepaalde
spanning voor die temperatuur is bereikt.
M en steltzichvoor,datde dampspanning
veroorzaaktx/ordtdoor botsing van bewegende moleculen.Verhooging van temperatuur versnelt die beweging.
In mengselsvan gassen en dampen oefent

de damp dezelfde spanning uitalsof hij
alleen aanwezig was.De lucht is dusverzadigd metwaterdamp,a1sdezeeen span-

ning heeftgeli
jk aan dehoogste spanning
bijdevoorhanden temperatuur.
Damwand (waterbouwkunde). Een
houten schotals waterkeering bi
j waterwerken. De damwand bestaat uit zware

delen (damplanken) van 5 meter lengte
en 5cm dikte.Zijzijnvoorzien van groel-
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en messing en worden naast elkaar in
den modder geheid.Afb.blz.95.
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uit het eieen larf, welke na drie weken

volwassenis.Dedarrenzi
jndikkerengroo-

ter dan de koningin of de werksters,
hebben groote samengestelde oogen, ze
hebben geen angel, kunnen zelf geen
honing verzamelen en leven van hetgeen
hun door de werksters wordt voorgezet.

Zi
j hebben dan ook een onbekommerd

bestaan. Ze brommen luid onder het

vliegen,voeren niets uit, zi
jn zorgeloos
en onbekrabbeld, ze worden verwend,
komen alleenthuisom teeten en teluieren.

Het zi
jn ware tafelschuimers. Vreemde
darren wordeh gastvrijonthaald.
lnmiddels hebben de werkbi
jen ook
koninginnecellen aangelegd,groote spons-

achtige cellen onder de raat,vri
j in de

lucht hangend.Hierin komteen bevrucht

eitje,datzich onder gewone omstandig-

heden tot een werkster zou ontwikkelen,
maar nu onder den invloed van veel
ruimte, luchtverversching en overvloedig
voedselvoordelarf,toteen koningin ont-

wikkelt.Zoodra de jonge koningin volwassen is, zwermt de oude koningin
meteen deelvan de werkstersuit,om een

Kistdammen. Damwanden.

Dar (bijenteelt).Mannetjesbi
j.Debijenkorfbevateen k-oningin,eenige duizenden

werkbijen en eenige honderden darren.
Die darren hebben geen angel, m issen

hetstuifmeelkorfje aan de pooten,datde
werkbijen wèlhebben en waarmee deze

het stuifmeel voor de larven verzamelen.
De darren nemen aan geen enkele werk-

zaamheidindenkorfdeelenzi
jnuitsluitend
bestemdvoordevoortplanting.Depaarti
jd
van een jongekoningin isin hetvoorjaar,
nadat een zwerm met de oude koningin
den korf heeft verlaten om een nieuwen

staat te stichten.Tegen den zwermti
jd
leggen daarom de werkbi
jen darrencellen
aan, welke grooter zi
jn dan de cellen,
bestemd voor de werksters.Hetzi
jn er
eenige honderden tusschen de tienduizen-

den zeshoekige kamertjes voor de werkstereieren.Dekoningin kan in die kamer-

tjes naar willekeur een bevrucht of een
onbevruchteitjeafzetten.Uitdebevruchte

eieren komen de werkstersen uitde onbevruchte de darren.Na drie dagen k'
omter

nieuwen bijenstaat te stichten.Nadat de
jonge koningin haar cel heeft verlaten,
gaatzeterbruiloftsvlucht.Hoog in delucht
vliegt ze heen en de darren volgen haar.
Deparing heefthoogboven deaardeplaats
en als de koningin bevrucht in den korf

teruggekeerd is, zijn de darren verder
overbodig geworden.Zi
j mogen hun luie
leventje nog eenigen ti
jd voortzetten,
maar ten slotte geven de werksters hun
geen voedsel meer. Vliegen ze uit, dan
worden zenietmeerinden korftoegelaten.
M en zegt,dat ze zelfs uit den korf verdreven worden.Ze komen om van honger

en koude;men zietze in het najaar bij

hoopen voorden korfliggen.Hettreurspel
van het leven van den dar is vele malen
beschreven als de ),darrenmoord''*

Somsneemtdeimkerwaar,dathetbi
jenvolk laatin hetnajaar nog darren heeft.
Dat is voor hem een veeg teeken,omdat

heteenbewijsis,datdekorfgeenkoningin

meer heeft en gedoemd is uit te sterven.

Het is alsof de werkbi
jen nog hopen op
de geboorte van een jonge koningin,het
geheele samenstelvan den staat is in de

waren dedarren varen daarwe1bi
j.

Doordat de dar uit een onbevrucht ei
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geboren wordt, heeft hi
j geen vader,
wel een grootvader,ook geen zoons,wel
kleinzoons.
Darg. Veen, derrie, darink, darie, darggrond, dargachtig veen. Hooiland van

dargachtigveen.J.VosdichttevanAmsterdam :,,Zoo heft de stadt haar hooft uit
dariekolken.
''
In deaardkundenoemtmen dargdeonderste laag van het hooge veen,liggend op
zand.Daarboven ligthet veen van berken

vochtigheidsgraad van de lucht aan. De
hoeveelheid water,welke de luchtopgelost
kan houden,isevenredig metde tempera-

tuur,zoodatdeluchtbi
jhoogetemperatuur
een lage vochtigheidsgraad kan hebben
en toch veelwater bevatten kan.

Dauwworm . Huidziekte van slependen
aard bi
j kinderen, welke ziekte licht
terugkeert en gepaard gaat met groenachtig gele korsten Op het behaarde

enelzen,daaropeenstobbelaag(vanhout),

gedeelte van het hoofd,roode kratertjes
aan hetgelaat,uitwelkekratertjeshelder

daarna heteigenlijke hoogveen,uitveen-

Deuitslagjeukt,hetkind krabtzichwon-

dan 1ok of scherp veen van wollegras en

mossen samengesteld. De bovenlaag is
wit of grauw veen.

vocht komt,dat a1s dauwdroppels parelt.
den,diebesmetkunnenraken.De oorzaak
derziekte zom volgenshet volksgeloofeen

worm zi
jn,uitden dauw geboren.Verder
Darmsteenen. Bij paarden vindt men

in den darm somssteenen,welkezich daar
vormen uit het voedsel, tengevolge van

afwijkingen in de voortstuwing daarvan.
Het voedselblijftdan voor een deelin

zou de ziekte voortkomen uit het gestel
en kunstmatige genezing zou het gevaar
meebrengen, dat de ziekte naar binnen
slaat.Kinderen metveelhuidsmeergeboren,

den darm liggen en verdikt tot ronde of
ovale ballen. Deze kunnen 20 C.M .in

zouden voorbeschikt zi
jn de ziekte te
kri
jgen,maarnadatzedeziektedoorstaan
hebben,zullen hetmooiekindertjes wor-

middelli
jn worden.Zij zi
jn betrekkeli
jk
licht:Erzi
jn ookdarmsteenen van andere

den.Hangt men een duifin een kooiin
deziekenkamer,dan zou deziektegenezen.

samenstelling: fosfaten uit het voedsel,
welke zich afzetten om een kern, een

Sommige van die veronderstellingen zijn
juistgebleken.Nietwatbetrefthetnaar

haverkorrel,een splinter,een stukjeturf,
een spijkertje.Die afzetting geschiedtin
lagen, verschillend gekleurd. Vooral bi
j

binnen slaan van de ziekte, ofschoon het

weljuistis,datwanneerzicheeninwendige
ziekte ontwikkelt, de huiduitslag vaak

m olenpaarden ziet men ze, doordat die
dieren vaak met zemelen worden gevoed.

verdwi
jnt.Veelhuidsmeerbijpasgeborenen

Soms krijgen de dieren doordie steenen
koliek,waarbi
jzeop den rugmetdebee-

tekrijgen.Verderishetwelzeker,dathet

nen omhoog gaan liggen.

Dauwelen. Talmen, treuzelen,aarzelend
te werk gaan.

Dauwpunt (natuurkunde). De temperatuur,waartoe onverzadigde damp afgekoeld moet worden, om verzadigd te

worden. Bij verdere afkoeling ontstaat

verhoogtinderdaad de kans ona de ziekte

gestelde oorzaak is,maar voor 't overige
isdaarvan weinig bekend.I)e aard van de
voeding, zoowel als de storingen in het
gestel,kunnenin hetalgemeen van invloed

zijnophetontstaanvanhuidaandoeningen.
M et den naam dauwworm worden echter
veeluiteenloopendeziekten betiteld,waarvan sommigezekernietuithetgestelvoortkomen.M en spreekt vaakvan dauwworm,
indien hetkind geelbruine korsten op het

verdichting.
Het dauwpunt van de dampkringslucht

hoofd heeft. Deze zijn een gevolg van

is dus de temperatuur,waarbij de aan-

waardoorschadeli
jkekiemen op hethoofd

wezige waterdamp de lucht geheel ver-

gaan groeien, welke een reeds bestaande

zadigd heeft, zoodat bij daling van de
temperatuur de dauw (waterverdichting)

ontsteking verergeren.Anderzi
jdskan een
te dikwijls herhaalde reiniging schadelijk
werken.Deolie,diemendaarbijgebruikt,

begint.Het dauwpunt van de lucht ver-

geleken bij de temperatuur, welke de
lucht vöör de afkoeling bezat, geeft den

verwaarloozing van de huidverzorging,

kan rans worden en de huid prikkelen,
waardoor zich een reeds bestaande ont-
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steking kan uitbreiden.De beste reiniging
isdie,welke om de drie dagen geschiedt.
Een voeding met weinig eiwiten zetmeel

kan in sommige gevallen heilzaam zi
jn.
Onderzoekingen van onzen landgenoot
Kuipersleerden,dater een innig verband
bestaattusschendauwworm en deaanwezig-

heid van vitamine A (groeibevorderend
vitamine)in de huid.Vindt men in de
huidschilfersgeen vitamine A,dan kri
jgt
hetkindwaarschijnli
jkdauwworm,daarde
werking van de huid gestoord moetzijn.
Opmerkeli
jk iswel,datvoorhet overige

behoeve van hetvee gebruikt.Vaak is de
deelmetleem bevloerd.
In het Duitsch heeft het woord deelnog
uitgebreiderbeteekenisen spreektmen ook
van Salondiele en van Tanzdiele.

Deensche rijst (keuken). Ri
jst met
suiker,melk,bitterkoekjes,eieren en boter
gekookt.

Degelpers.Het woord degel is verwant
met tegel. Een degelpers is een boekdrukkerspersmeteen degel,een drukplaat.

in zulk een geval aan het lichaam geen

verschi
jnselen van gebrek aan vitamine
gezien worden en het dus geen tekort
eraan heeft. Alleen de vitam inevorming
van de huid is gestoord.M en beschermt
de huid,diedoordauwworm isaangedaan,
we1met teerzalf,waardoor het licht van
dehuid wordtafgesloten,datdeeigenschap
heeft,het vitamine aan de oppervlakte te
ontleden. Soms heeft men wel eens van
levertraan of van schildklier een goede
werking op de genezing van dauwworm

gezien. Zinkoliepasta helpt tegen jeuk
en kokersvan bordpapier om. deellebogen
verhinderen het krabben. Het hoofd
moetnietmetwater,maar metolie gereinigd worden.

David (scheepvaart).Davidszijn gebogen smeedi
jzeren staven,welkedienen om
de sloepen buitenboord, vrij van het
schip te draaien.Voor iedere sloep zijn
twee davids noodig. Bij helling (slagzij)
kan men met davids de loefbooten niet

buitenboord kri
jgen.Daarvoorheeftmen
bi
jzondere davids,waarvan twee Nederlandsche oktrooien bestaan.

Deel(landbouw).Dorschvloer,vaakmet
planken belegd,in hetOosten vanonsland.
De deel in de aloude Saksische boeren-

schuur is zeer breed.Aan weerszijden
staan de koeien metden kop naardedeel.
W anneer een voer graan op de deel
gereden,moeten depaarden ruimtehebben
om langs hetvoer terug te kunnen gaan.
DeGroningscheschuurheefteen smallere

deel, die een doorgang (in-en uitgang)

heeft. Daardoor is er meer stalruimte.
Behalve om er op te dorschen wordt de
deel voor allerhande werkzaamheden ten
W oordverklaring.

Degelpersmetvliegwiel,matri
js,degel
Deze is de oudste vorm van drukpers,

welkeinkleinedrukkerijen voorhetdrukken van programma's, kaarten, briefomslagen en in het algemeen voor klein
drukwerk naet kleine oplaag nog veel
gebruiktwordt.De degelgaat a1seen bek

scharnierend open (afb. blz. 97). Dit
brengt mee,dat zuiver drukwerk niet te

verkrijgenis,omdatdedrukop dezewi
jze
niet gelijkmatig kan zijn.Tegenwoordig

heeft men de oude drukpers in een ver-

beterden vorm.Zijwordtmeteen electro-

motor gedreven, de snelheid is vergroot,
7
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dedegelscharniertnietmeer,maarnadert

deonderlaagineen vlak,daterevenwijdig
mee is.Daardoorwordtde druk gelijkmatiger. Voorts is er een automatische
in-en uitleggeraan gemaakt.Een bezwaar
van deze verbeteringen is,dat de vingers

van den drukkergemakkelijkeronderden

tien monniken, hemzelf meegerekend.
Ookin deRomeinschelegerswaren dekens
de aanvoerders van tien man.
Vroeger had naen in ons land dekens en
vinders der gilden.Thans heeftnaen nog
den deken van de (lrde der zkdvokaten.

degelkomen.

Dekvrucht(landbouw).Sommigegewassen hebben tweejaarvoorhun ontwikke-

Deimt(landbouw).In Groningenen ook
in W aterland een oppervlaktemaat, groot
een halve H .A.Het is een samentrekking
van het woord dagmaatd.
w .z.œn oppervlakte grasland welke in een dag gemaaid
kan worden.

ling noodig.Daarom wordthun zaad ver-

mengd meteen éénjarige vrucht en dan
uitgestrooid:karwij onder de erwten of

boonen,klaveroflucerne onderde haver.

Deerwten,deboonenendehaverzijn dan

Deining (zeevaart). De langzame,gol-

de dekvruchten.Isde dekvruchtgemaaid,
dan is het ondergewas nog zwak ontwikkeld, maar omdat het meer licht en

vende beweging van het zeewater. De
deininggolfbreekten schuimtnietaan den

ruimte krijgt, groeit het datzelfde jaar
nog Nink uit om in het volgend jaar ri
jp

top zooalswindgolvendatdoen.Bijwind-

te worden.

stilte is dedeining voor een zeilschip zeer
ongunstig. Het gaat dan sterk werken,

omdat het bij het slingeren geen steun
heeftaandezeilen,diedaarbijookgemakkeli
jk stukslnan.

Delen (houthandel). Planken, dunner
dan 5 cm.Zijn ze dikker dan 5 cm en
dunner dan 7 cm ,dan heeten ze battens
of baddings. Nog dikkere heeten platen.
Vloerdelen,zolderdelen,vlotdelen,schaal-

Deinzen (zeilvaart).Achteruitvaren.In

delen,kantdelen,sli
jpdelen,sni
jdelen.Afb.

Zeeland roept men tegen een paard
##Duis''!indien hetachteruitstappenmoet.
Duis op!

blz.53.

Deken (visscherij). Het dekselvan de
vischbun,eertijds in een visschersschip.

Dempen (steenbakkeril).Dakpannen of
steenen,alszi
jgloeiendzijn,aan den rook
vanvettekolenofvandennenhoutblootstel-

len,waardoorzi
jeenblauwekleurkrijgen.

De bun was drie en een halven meter

lang bijanderhalven meterbreed en het
dekselreikte anderhalve meter onder het
dek.

Tegenwoordig pakt men de visch in ijs
en is de bun niet meer noodig. Toch
spreekt men nog van het dekenruim-Op
loggers bewaart men daarin de vaten
haring.

Deken (R.K.kerk).De geesteli
jke,door

den bisschop benoemd, die in een deel
van hetbisdom toezichthoudtop degeestelijken van de parochie (pastoors).irelf is

hi
jverbondenaaneenaanzienlijkeparochiekerk.Hi
j is de tusschenpersoon tusschen
pastoor en bisschop.
Een kardinaaldeken is de voorzitter der

kardinalen (raad van den Paus).
Het woord is afgeleid van decem :tien.

Eerti
jds waren de dekens toezieners van

Den (binnenvaart).Het ruim van een
schip (lionsden:leeuwekuil).

Denneboom : luikhoofd van een binnenschip,de staande planken rondom de luikopening, waarop de luiken rusten.Afb.
blz.99.
Verder heeft den de beteekenisvan bergzolder, bergvloer. Zoutden : bergplaats
voor zout.Volgens de Zoutwet van 1892
moesten de bergplaatsen voor het zout

beschilderd zijn met het woord ,,Den''.
Ilenen. Svilde ganzen.

Denneboona (scheepvaart).De denneboom is de opstaande rand van de laadopening van het scheepsruim van binnenschepen.Afb.blz.99.
Dedenneboom wordtgesloten doorluiken,
welke rusten op balken : de merkels.

DENN ENHOUT- DENNENSCHEERDER
Tegen stortzeeën worden de luiken van

zeeschepen bedektdoor zeildoek (presennings).
De ,,den'' is eigenlijk het scheepsruim
(Danielin thelionsden:in den leeuwenkuil). Zoutdennen zijn zoutloodsen. De
buikdenning isde vloervan hetruim van
binnenschepen.
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witter en taaierdan vurenhout en minder

duurzaam.Hettrektgemakkelijken wordt
daarom weinig gebruiktvoortimmerhout,

maarwe1voorsteigers,daken (balken en
binten). Zeer geschikt voor heipalen,
heeft veelkwasten en is onder water zeer
bestendig.
Dennenm oorder. Een paddenstoel, die

met zijn zwamvlok woekert tusschen
schors en houtbijden wortelvan jonge
dennen.In hetnajaarzietmen aan den
voet der kwi
jnende boompjes tusschen
mos en naalden de platte korsten van den

paddenstoel.Aan den bovenkantzijn die
groenachtig bruin,aan de onderzi
jde wit
m et poriën,waaruit de sporen komen.
Dennenscheerder. Een zwarte schorskever van 4 m.M .lengte,welke de topscheuten van dennen uitvreet. In het

vroegevoorjaarzietmen zeoverdestammen loopen om te paren. De wijfjes
boren gaatjesin de schorsvan ziekeli
jke
boomen en men ziethetboormeelrondom

de openingen dergaatjesliggen.De stam

Boeiing.Gangboord.Denneboom .

Dennenhout.Een germanisme VOOrSparrenhout,datonderdien naam nietbekend
is.Dennenhoutisafkomstigvan den zilver-

spar(Tanne),abiespectinea,dieinBeieren,
Oostenri
jk,Tirolen in hetZwarteW oud
veel voorkomt en naar ons land wordt
uitgevoerd.De stam van dezen spar wordt
naar boven weinig dunner; de lengte is

aanzienlijk, soms 60 meter; de takken
staan waterpas uitgespreid; de kegels

staan rechtop en zijn rolrond.De naam

pinus picea,die Linaeus aan den zilverspargaf,is nietgelukkig,omdathet hout

weinig harsbevat (pix).M en is toen de
fi
jnesparpinuspiceagaan noemen,welke
naam latergewijzigd isin pinusexcelsa.
Door een en ander is er een groote verwarring ontstaan. Het dennenhout is

gaat er uitzien,alsof die met hagelisbeschoten. Soms probeeren de kevers in
gezondeboomenteboren,maardan worden
ze door den sapstroom weggespoeld.Zij
graven een gang van 10C.M .lengtetusschen
schorsen spinten leggen eieren tegen den
wand van de gang.Uit die eieren komen
larven, welke lôodrecht op de moeder-

gang vreten en zoo een zijgang boren,

waar ze zich aan het einde verpoppen.
Doordiegangen ontstaateen eigenaardige

teekeningopdebinnenzijdevan deschors,
welkemenbi
jhetschillenvandoodedennen
zoo dikwijls waarneemt.Na twee weken
zi
jn de poppen kevers geworden en in
hetbeginvanJunikomen dienaarbuiten.
Zi
j vliegen dan naarde dennekronen en
boren in de steeltjes derjonge scheuten,

vreten het merg eruit,waardoor de steel
zoo bros wordt,datdie afbreektdoorden
wind en de grond bezaaid is met dennetoppen.In den afgebroken steelvan zulk
een top vindtmen soms den kever terug.
Zoo scheert de kever de dennen.In het

eind van Juniworden wééreieren gelegd
en allesherhaaltzich,

Terbestrijding van den dennenscheerder
legt men vangboomen neer en ontschorst
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die in den winter.Verderraapt men alle
afgevallen toppen op en verbrandt deze.

oorophoudten hetkind doofwordt.Vaak

Vele vogels helpen bi
j de bestri
jding:

gaat ontsteken.In 1873 is voor het eerst
de aandacht op deze ziekte gevestigd.

spechten hakken den bast van zieke
boomen weg en eten delarven;ook boom -

ziet men daarbi
j, dat het tandvleesch

kruipers,draaihalzen en sluipwespen zijn
vi
janden van den dennenscheerder.

Derdedaagsche koorts. M oeraskoorts,
malaria,anderdaagsche koorts,gekenmerkt

Dennenschot (boschbouw).Ziekte van

dooreentijdperkvan koortskoude,koortshitte en een zweetti
jdperk; de gewone

jongedenneboomen,veroorzaaktdooreen

zwam, welke in de naalden woekert,
waardoor deze roodbruin worden en
afvallen.De zwam vormtdan in de naald
nieuwe sporen, die op haar beurt in het

volgende voorjaar opnieuw de naalden

besmetten.
Uitsluitend jonge denneboonapjes worden
aangetast; boonaen boven de twintig

vorm van moeraskoorts,zooals die ook in
ons land voorkomt. De vierdedaagsche
koorts komt zelden in ons land voor en
wordt veroorzaakt door een ander oer-

diertje dan datdemoeraskoortsverwekt.
Derdehand (zeilen). Derdehandstakel.
Een lichtetakelmeteen éénschi
jfsblok en
een tweeschi
jfsblok.

jaar blijven alti
jd vrij.Vroeger kwam de
ziekte veelvopr in de zaai- en verspeen-

daar echter de ziekte geheel bedwongen
door besproeiing met Bordeausche pap.
In beplantingen, die veelal uitgestrekt

Deurwaarder. Beëedigd ambtenaar, belast met bepaalde werkzaamheden ter
terechtzitting,bovendien bevoegd tot het
uitbrengen van dagvaardingen,tenuitvoerlegging van vonnissen enz.

zijn,is dit echtermoeilijker uitvoerbaar.
In het voorjaar, kort voordat de jonge

Deutel.W iggetje in hetbreedeeind van

beddenvan dennenkweekeri
jen.Men heeft

knoppen uitbotten,wordt de ziekte merkbaar. De geheele beplanting krijgt een
armelijk aanzien.W anneer de knoppen

eçn ingeslagen houten nagel gedreven,
teneinde dit einde uit te zetten en vaster
te doen sluiten.

nietaangetastworden,kunnendeboompjes
zich herstellen, maar indien de ziekte

Deuvekater.Nieuwjaarsbrood,kerstbrood.

telkens terugkomt, dan verzwakken zij
266,dat zij ten prooiaan den dennen-

H et was een oud,heidensch gebruik,om

snuitkeveren den dennenscheerder vallen.
In 1933werden de bosschen op deVeluwe
zwaar beschadigd.Overalzag men in het

het begin van het nieuwe een dier ten
offer te brengen en dat ter eere van de

voorjaar roodbruine bosschen; in 1935
echterhebben zi
jzich hersteld.

offer werd later door een broodoffer verYangen.Hetbrood had aan heteinde twee
knobbels,die de beenen van het offerdier
voorstelden.Kerstbrood,knipbrood,kerst-

Derde amandel(geneeskunde).Amande1van deneuskeelholte,neuskeelamandel,
welke zich tegen de ondervlakte van den
schedelbevindt,boven de opening van de
Eustachiaansche buis.Ongewone groeivan

die amandel komt bi
j kinderen voor.
Hierbij wordt de achterste neusgang
afgesloten, waardoor de ademhaling belemmerd wordt.Het kind houdt dan den

mond open en krijgteen domme gelaats-

uitdrukking. De spraak wordt klankloos,
met een neusgeluid.De opening van de

Eustachiaansche buis kan daarbi
j toegedrukt worden, waardoor de luchtwisseling in de trommelholte van het

tegen heteind van het oudejaaren aan
afgestorvenen op te eten. Het dierli
jk

krans, oudejaarskoek en oliebollen ver-

vangen thans degroote deuvekaters,welke
naam misschien herinnert aan de kat,
die vroeger als offer werd gedood. In
Noord-Holland worden de deuvekaters
nog in den ouden vorm gebakken en daar
leeftook denaam nog voort.In hetW eeshuis te Amsterdam eetmen metKerstmis
van een reusachtigen deuvekater,die door
acht man in huis gedragen wordt.

Deuvik (kuiperif). Houten pennetje,
dat in het luchtgatvan een vat wordt

gestoken.Ook de pinnetjes,waarmedede
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bodemplankjes van een vat met elkaar
verbonden worden (deuvik- of drevelverbinding).

Dikkop is ook een tarwesoort en ook de
larfvan den kikker.

Di1 (gereedschap). Dilt, Dul. Het

Diaken. In den eersten ti
jd van het

buisvormige gedeelte, het huis van een

Christendom waren de diakenen de die-

schop,een bijlenz.,waarin de steelpast
(afb.blz.101).,,Desteelisbijdedilafge-

naren der gemeente (diaconos:dienaar).
Zijzamelden liefdegaven in,om dieonder

broken''*

de armen te verdeelen. De diaconessen

van den eersten Christenti
jd legden zich
op ziekenverpleging toe.

Bi
jdeKatholiekeKerkgaatde wi
jdingtot
diaken die van de wijding tot priester
vooraf.De diaken isbevoegd de communie
en den doop toe te dienen en om te prediken.

BijdeProtestantscheKerkzi
jn dediakenen
belastmetde verzorging derarmen.Zi
j
maken deeluit van den kerkeraad.

Dichte visch.Visch,welke niet gestript
is,niet van de ingewanden ontdaan. De
laatste vangst van schelvisch wordt niet,
zooals de andere visch, gestript,doch
zoo mogelijk na binnenkom stnog levend

Dille of Diltvan de bats, van een hark.

(dicht)verkocht.

indetuinbouw bekend.Hetiseenspeceri
j-

Diefle (m etselaar). Stukje hout met
eenkleinesnit(sleuf),waarindemetselaar
dendraadwaarmedehi
jricht,laatsteunen,

Verderzaaithetzichzelf.Bi
jhetinmaken

indien wegens de groote lengte van den
muur de draad niet strak gespannen kan
worden.

Dille. Een schermbloemige plant, ook

kruid, dat m inder bekend is dan kervel,
venkelofboonenkruid.Hetwordtin April
gezaaid en dan gedund op 25C.M .afstand.
Van augurken Voegt Daen er Stengels Van

bijnauitgebloeidebloemen metdeonri
jpe
zaden aan toe.Ookgebruiktmen dillebij
het inmaken van zuurkool.

Diep (paarden).W anneerde loodrechte
afmeting van den romp van het paard

groot isen debeenen kort zijn,spreekt
men van ,ydiep''. Een diepe borst.Een
trekpaard heeft een dieper borst dan een
tuigpaard.

Dieven (tuinbouw). De ongewenschte,
uitgeloopen oogen na den snoeivan den

wi
jnstok, de jonge scheuten naast de

Uitde geslachtsnaam Dillewijn kan men
opmaken,datmen vroeger ook wi
jn met
dille kruidde.

Dilt (landbouw).De ruimte boven den

stal en boven den dorschvloer,waar het

hooigeborgen wordt (Zeeland).Dikwijls
liggen debalken ofslieten (de zgn.dil
thouten)los.InGelderland spreektmenvan
de hilde en de balken.

bloemknoppen van azalea's, de tulpenbollen met één blad,welkenimmer bloem
geven,deopslag aan den voetvan vruchtboomen, de uitgeloopen knoppen van de

Dirk (zeilvaart). De lijn xiaaraan het
einde van den zeilboom (giek) hangt,
ook'kraanli
jn genoemd.Dedirk looptvan

tom aat.

vandegiek.(afb.blz.64).Metdedirkhaalt

Dikkop (landbouw). Ziekte van de
tarwe,veroorzaaktdooreenspoelwormpje:
het stengelaaltje. Bi
j rogge noemt men
dezelfde ziekte ,,reup''.

den top van den mast naar het einde
men denokvan degiekopwaartstegen den
m ast.

Dissel(timmerman).Een bi
jl,waarvan

hetblad dwars op den steelstaaten licht

DISSEL- DODM RS
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gekromd is,zoodat men er liggend hout

Kromme dissel:korte, opwaarts gebogen

medekan bewerken.Bijhetdisselen gaat

dissel(afb.blz.102).
Docht. Lampepit, lampekatoen.Eerti
jds

detimmerman dwars overhethout heenstaan.

noemde men de weeke kern van de positieve koolspitsaan electrischebooglampen :
dochtkool.
Dodaars. Dodo, walgvogel. Een uitgestorvenvogelsoorttotdeduivenbehoorend.
Ten tweedeeen watervogel:dekleinefuut.
Op 17 September 1598 landde een Hol-

landsch eskaderonderJakob van Neck op

een onbewoond eiland, dat zeer vrgcht-

baar en volvogels was.In zijn journaal
beschrijftVan Neck,dathetvogelswaren
zoo groot a1s zwanen, plomp van vorm ,

zonder vleugels en zonder staart,meteen

grooten kop,bedekt met een rood kapje.
Omdat ze niet smakelijk waren,noemde
hi
jzewalgvogels.In latere beschri
jvingen
worden ze dodaersen ofdronten genoemd.

Men meentdatdiewoorden zi
jn afgeleid
van het Portugeesch,waarin dodo ,,dom oor'' beteekent.Volgens anderen kunnen

devogelszoo genoemd zi
jn,omdatzeeen

Grootzeilmet giek, dirk, zuigers,

reefgaatjes.

Gaffelmet rak,klauw,piek.

Dissel (landbouw). Disselboom ,wagenboom, draaiboom. De boom , waarmede

dot veeren om hun aars hadden.Het is
wel zeker,dat ze tot de duiven behoord
hebben.
Het scheepsvolk was in vier maanden niet
aan den wa1geweest en leed aan scheur-

buik.Daarom bleefVan Neckeenigentijd

op het eiland.In 1644 stichtten de Ho1-

landersereenbli
jvendekolonie,M auritius:
genoemdnaarMauritsvanSaksen(schoonvadervan W illem I).DeHollandersverlietendekoloniein 1710en in 1715 kwamen
erde Franschen,dieheteiland verdoopten
in Ile deFrance.In 1810 werd hetdoorde
Engelschen veroverd,die het den ouden
naam teruggaven.Alspoedig na de vestiging der Hollanders waren de dodaarzen
op heteiland geheeluitgeroeid en daarmee
verdween de soort van de aarde.Op het
vruchtbare eiland, waar de vogel geen

vi
janden had, kon hij zich handhaven,

Kromme dissel.

de wagen wordt gestuurd.Lange dissel:
de lange boom tusschen een span paarden.

maar de beschaving werd hem noodlottig.
Pas veellaterkwam de belangstelling voor
zeldzame dieren in de natuur.
Dr. Oudemans heeft een studie van den
vogel gemaakt en 125 afbeeldingen ervan
gevonden,zelfs een op een gevelsteen in
##Het Schotsche Huis'' te Veere met het

jaartal1561,dusnog vöördebeschrijving
door Van Neck.

DOEDELZAK- DOGGER

Erzi
jn deelen van den dodaarsin musea.
Prins M aurits moet in zi
jn verzameling
van dieren meermalen levende dodaarzen

hebben gehad; waarvan schilderijen het
bewi
js zi
jn.
Thansisdedodaarsdenaam van eenwatervogel, de duikelaar, een kleine fuut, die
in de eenzaamheid van het polderland

leeft,kleinerisdan hetwaterhoentje,maar
er veelop gelijkt.Deze vogel leeft van
stekelbaarsjes en verdedigtzijn nestdoor
den belager onder water aan te vallen,te

torpedeeren (afb.blz.103).
'
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schuttersgilden aanzienlijke genootschappen. Amsterdam bezat een groot aantal
fraaie doelens.De Handboogdoelen,waar
men met den handboog schoot, is nu

ingerichtalsboekerijvan dehoogeschool

en helaas misvormd.De Voetboogdoelen
isgeheelverdwenen.Nade uitvinding van
het buskruit sprak men van kolveniersdoelen.Dek'
olvenierswaren bewapend met
een coleuvrine,dat is een schietgeweer,
een schietbus.
Vele hotels dragen den oud-Hollandschen
naam van Doelen,vaak verfraaid totVieux
Doelen.Doelenstukken enregentenstukken

zijn schilderi
jen;die groepen voorstellen

.

*
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van schutters en van regenten van gasthuizen en weeshuizen.
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Doffen (kleêderdracht). Bo1 staande
strooken op kleederen,op gordi
jnen.De
ridderkleedijwasvaakvandoffenvoorzien.
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DodaersofDuikelaarop zijn nest.

Doft (roeien). Bank in een roeiboot,
bestemd voor zitplaats van den roeier.
De doften geven bovendien een stevig
dwarsverband aan de boot. De doft,
waarin een mast bevestigd kan worden,
heet zeildoft.De latten,waarop de doften

rusten,heeten doftwegers (afb.blz.103).

Doedelzak. Blaasinstrument, reeds aan
de oude Grieken bekend; tegenwoordig
nog gebruikt door de herders in Italië

en Zuid-Frankrijk, doch vooral bi
j de
Schotsche Infanterie.

Hijbestaatuiteen leeren luchtzak,welken
men onder den arm neemt.Op den zak

zijn pi
jpen aangebracht. Eén daarvan is

een schalmei met zes vingergaten en de
drie andere brengen steeds denzelfden
toon voort.

Doelen. Van de 14e tot de 17e eeuw
hadden de steden ter bescherming gewa-

Roeier op een doft zittend.

pende burgers (schutters) in dienst. De
vroegere gildehuizen van deze schutters,

waarmen schietoefeningen en wedstri
jden

hield,waar men vergaderde en feestmaal-

ti
jden aanrichtteen waardeoëcieren als
ineensociëteitbijeenkwamen,noemdemen
doelen. Het woord doel, oorspronkelijk
doelwit,deschietschi
jf,werdin hetmeervoudgebruiktindebeteekenisvan gebouw.

Dogger (visscherij). Hoekwant (vischtuigmethaken)bestaandeuiteendri
jver,
Waaraan een Of nneer Snoeren naet haken.
sien vangt er paling naee in de binnenNvateren.

De dogger komt overeen met den beug

bij de kabel
jauwvisscheri
j. Doggersbank

isdenaam van een zandplaatin deNoord-

DOGGEVAART- DOM EINEN
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zee,in de nabi
jheid waarvan naar kabel-

(rondsels of bonkels). De molenmaker

Doggevaart.De Kl
eine visscherije''bij
deDoggersbank in de 17deen 18deeeuw,

kam zitaan hetdrijvende wiel.

'
J
auw gevischt wordt.

waar men metdoggers (hoekwant,vischtuig methaken)op kabeljauw vischte.De
schepen, die men daarvoor gqbruikte,
heetten ook doggers.M en sprak toen van :

ter dogge varen.Devisscherijmethoekwant heet nu beugvaart.

onderscheidt ,,kammen en dollen''. Een
do1is een kam op een gedreven wiel.Een

Dolboord (schipperij).Sterke,eiken of
teakhouten rand van een roeiboot,Waarop
de dollen bevestigd zijn.Afb. blz.104,

Verder de bovenste gang (reeksplanken)
van de huid van een houten schip, aan

de binnenzi
jde versterkt door een wegering (plank).

Dok (bouwkunde).Stroodok.Stroowisch
met dichtgebonden kop, welke onder de
randen van holle pannen gelegd wordt,
om die beterte doen aansluiten en vaster
te doen liggen.
Dol. Versleten, van een schroefdraad,
die niet meer pakt.De draad isdol.De
schroefdraaitdol.

Do1(bouwkunde).Deronderandvanéén
der twee deelen van een dubbelen deur
of een dubbelraam ,welke in den hollen
rand van hetanderedeelpast.Zoo'n deur
heet een stolpdeur. In het algemeen is
een do1een bollerib,die pastin een holle

sleuf(vaneenplank,vaneentrottoirband).
$#Holen dol''.

Do1 (roeien).Roeipin,roeibeugel,roeiklos.Een pin,beugelofklos op hetdol-

boord (versterkte rand van deroeiboot),
waaromheen het oog van den riem draait
of waarin de roeiriem gelegd wordt (afb.

b1z.10z
1).
'

Dolk (houthandel). Ronde, onbehakte
stamstukken.Djatihoutwordtaangevoerd
in dolken,(ronde klossen)ofin behakte
platen (zwalpen).Uiteen aankondiging:
een parti
j dolken 3- 5 Meter lang,doorsnede 40- 70 C.M .

Dolman (kleedingstuk). Huisjasje met
tressen en knoopen.Coin du feu.Huzarenbuis. Nationaal Hongaarsch kleedingstuk,
datlaterin hetlegervanverscheidenlanden
voor de huzaren werd overgenomen. In
onslegerwordtde dolman gedragen door

de rijdendeartillerie.
Dom .Vroeger verstond men onderdomkerken alle voorname kerken van het
land.Deze domkerken hadden als bestuur
een raad van kanunniken:hetdomkapittel.
De kapittelskozen te zamen den bisschop.
Laterverstond men ondereen domkerk een
bisschopskerk,een kerk meteen bisschopszetel,de hoofdkerk van hetbisdom.
Tegenwoordig gebruikt men het woord

eigenlijk willekeurig voor bepaalde voorname kerken. ln Nederland is de eenige
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Dolboord mettwee dolpinnen.

Do1(molenmaker).Kam van een kamwiel. ,,Een bonkelaar met 27 dollen.''

ln het buitenland heeft men den dom
van Keulen,van M ilaan,van Straatsburg.
Dom isafgeleid van dumus dei;huisdes
Heeren. ln den Utrechtschen dom is
een steen gemetseld,waarop staatgegrift:
Domino Optimo M aximo: aan den
besten en grootsten Heer.

Dom einen. Goederen,die aan den Staat

behooren(dominus:heer).Publiekdomein
zijn:wegen,kanalen,openbaregebouwen.
Privaat domein zi
jn: goederen, die de
Staat verhuurt of verpacht.Kroondomein

zijn de goederen, welke we1 aan den

DOM HEER- DOODBED
Staatbehooren,maarwaarvan deinkomsten
aan den Koning ten deel vallen.

staaf.Het rondsel wordt met een slinger

rondgedraaid. Daarbi
j ri
jst de getande
staaf;een palverhindert terugdraaiing.

Domheer.Eerti
jds kapittelheer,kanunnik,stichtsheer,1id van het domkapittel.
Het domkapittel vormde den raad van
den bisschop, maakte de voordracht op
vooreen nieuwen bisschop,doorden Paus
te benoemen.

In 1858 werden bi
j pauselijken breve
(brief)indevi
jfNederlandschebisdommen

Iyonlp. lqaaf van een kar of wagen.Tot
aan-de donapen in den naodder.

Dom pen.Kantelen van zwarevoorwerpen
om debreedteas;een kar,een stuk geschut,
een steen op een rol.
Hefboomen,palen uit den grond trekken
met een hefboom.M etdezen paalkunnen

opnieuwe kapittels ingesteld, die een
proost tot hoofd en kanunniken tot leden
hebben.Het woord domheer isverouderd.

wi
jdensteenweldompen (doen kantelen).

(zie bijkapittel).

D onderbeitels.steenenwapensen gereed-

Domineesbroodje.Snedewittebroodmet

perk.M en heeft ze in den Achterhoek in
den grond gevonden.Volgens de heiden-

kaas of vleesch en daarop een beschuit;
ook wel mennistenboterham genoemd.

Domineestuk. Fijn,mager stuk rundvleesch uit de bil,paterstuk.
'
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hamerdeboomen spleet.Daarom beschermen, naar het volksgeloof, de donderbeitels het huis tegen bliksemslag. Kin-

deren met stuipen strijkt men met een
donderbeiteloverde#)duneggen''(slapen).
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Donderpen (zeevaart). Metalen spits,
welkebijonweera1sbliksemaûeiderin den
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sche overlevering washetDonar,die bij
onweermetzi
jn donderbeitelen donder-

&%

'

yq $
,

schappen afkomstig uit het steenen ti
jd-

<

mastwordtgeheschen.Aan de spitsiseen
metalen draad bevestigd, waarvan het
andere einde 1os in het zeewater eindigt.
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Dondersteenen.vuursteenenmetgeheimzinnige teekeningen aan de oppervlakte:
versteeningen van zeeappels,dieren,welke

in vroegertijdenhebbengeleefd.Nadatde
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Kelderwind of Dommekracht.
Dom m ekracht.Kelderwinds.Een werk-

ruigom zwarevrachten op telichten (afb.
31z.105).De dommekrachtwerktmeteen
rondsel (klein kamrad) en een getande

weeke deelen in de kalkschaalwaren vergaan,zette zich kiezelzuur in de holte af,
zoodat in plaats van het dier vuursteen
is gekomen.De zachte kalk van de schaal
verdweenen devuursteen metdeteekening
bleefover.Dondersteenen komen,hoewel
zeldzaam,in hetOosten van onsland voor.
M en meent daar, dat ze uit de lucht

zi
jn gevallen en waarde hebben tergenezing van rheumatiek.

Doodbed (stoomketels).Zware,gegoten,
ijzeren plaat aan de voorzijde van het
ketelvuur,waarop de roosterbaren rusten.
De brandstof,welke op het doodbed valt,

krijgtgeen trek en gloeitdaarom nimmer
sterk.Hetvuur bli
jftdood:van daarde

DOODE HAND- DOODE KOP
naam doodbed.De vuurdeur wordt door
de aanwezigheid van hetdoodbed nimmer
sterk verhit.
Hetdoodbed isook hetfundamentvan den
ondersten m aalsteen in een oliemolen.

Doode Hand.Een stichting of een zede-

lijk lichaam a1s bezitter,methetoog op
de onvererfbaarheid van de bezitting,
waardoor deze ten eeuwigen dage aan het

verkeer is onttrokken. In het bijzonder
bedoelt men metgoederen en bezittingen

in de doode hand die der geesteli
jke
stichtingen. Partikuliere vermogens gaan
door versterf gemiddeld eenmaal in de

dertig jaren in andere handen over.Bi
j

stichtingen en vereenigingen isdatanders:

dezeontloopen hierdoorden cijnsaan de
schatkist,welke bijversterf van partikulierengehevenwordt.Eriseentijdgeweest,
datde kloostersbuitengewoon ri
jk waren.
Hierte lande verwekten die rijkdommen
de bezorgdheid der vroedschappen in de
steden en daarom verbood de graaf van

Vlaanderen in 1293,landerijen aan kloos-

ters te schenken.Later deden datook de
graven van Holland en elders. Niettemin
namen de bezittingen der kloosters steeds

toe.De geestelijke goederen waren toen
nogvan belastingvrijgesteld.Indelaatste
honderd jaren vöör de hervorming had
ons land op twee m illioen inwoners

vi
jfhonderdkloostersenbehoordeeenderde
van het bebouwde land aan kerkelijke

instellingen. In Groningen waren er 33
en de m onniken, die in deze kloosters
woonden,maakten de helftder bevolking
uit.De eerste beschaving isvan die mon-

niken uitgegaan:zijpolderden land in en
maakten dijken en wegen.In de groote
rijkdom derkloosters1ag echter reeds de

0,2 % van de waarde aan vermogensbelasting wordt geheven,brengt nog niet

2millioen op (vermogenbelasting 17 millioen),ofschoon daaronderallevereenigin-

gen, voorzieningsfondsen, vakcentrales,
loges, pensioenfondsen, toeristenbonden,

sociëteiten en wetenschappelijke genoot-

schappen vallen. Als instellingen van de
doode hand merkt de wet aan: stichtingen,coöperatieve vereenigingen en alle

andere al of niet rechtspersoonli
jkheid
bezittende vereenigingen,zedelijke lichamen en alle rechtspersonen behalve vennootschappen,wier kapitaalgeheeloften
deele in aandeelen is verdeeld.
yvat betreft de er:ating en schenking
aan de doode hand bepalen art. 947 en

1717vanhetB.
W .,datkoninkli
jkemachtiging noodig is voor aanvaarding van
goederen door openbare of godsdienstige
instellingen.

Doodekop. Pari
jsch rood, poli
jstrood,
Berlijnsch rood,Pruisisch rood,Berli
jnsch
bruin,i
jzermenie.
Hetiseen oxyde van i
jzer: FeaOa,een
bi
jproduktvan zwavelzuurfabrieken,welke
zwavelzuur uit ijzervitriool maken. De
restvan hetijzervitriool,datin deretorten
achterbli
jft, heeft vaak grillige vormen,
welke op een doodshoofd geli
jken.Naar
de wi
jze van bereiding heeft doodekop
een verschillende kleur.M en kent roode
en paarse doodekop.Het is een onoplosbaar bruin poeder,datgebruikt wordt als

verfstof,als poets- en polijstmiddelvoor
glas. Om vlekken op spiegelglas weg te

maken,wrijftmen hetglasmeteen stuk
vochtigvilt,waaropeenpapjevandoodekop.
Hetpoedermoetdanzeerfi
jnzijn,anders
kri
jgtmen krassen op hetglas.Ook ver-

kiem voor de Kerkhervorming.Een gevolg
van die hervorm ing was,dat in 1577 de
eigendommen der kloosters overgingen
in die der steden en der Staten.Die goe-

mengt men het wel met tinasch.Voorts
gebruikt men doodekop als verf. M en

deren zi
jn laterin hetopenbaar verkocht

is, omdat het zwavelzuur bevat, dat het
roesten bevordert. Indien doodekop a1s
verf gebruikt wordt,moethetten minste
75 % i
jzeroxyde bevatten.Oker en roodaarde zi
jn soortgeli
jke stoffen a1s doodekop,uitijzeroxyde bestaande,rnaar oker
is een delfstof,ontstaan door verweering

en kwanaen toen in handen van burgers,
minder in die van boeren.
M isschien dat die oude geschiedenis de
aanleiding is geweest,dat velen meenen,
dat de Katholieke instellingen thans nog
grootekapitalen in dedoodehand bezitten.

Ten onrechteevenwel.Dewet,waarbi
jvan
de goederen in dedoode hand jaarlijks

noemt het dan we1 i
jzermenie, hoewel
hetbetervoorhoutdanvoorijzergeschikt

van ijzerhoudend veldspaat en roodaarde
is eveneens een delfstof en bevat klei.

DOODEM AN- DOODSHOOPDVLINDMK

Doodem an.Dwarshoutin den grond aan
een paal bevestigd om dezen rechtop te
houden.

afdri
jven tegengegaan wordt. Onderaan
hetdoodhoutwordtbijjachten nogballast
bevestigd,waardoor hetjacht ,,onkenterbaar''wordt.Afb.blz.107.

Doodem ansstuurinrichting. Een 1'n-

richting van de kruk voor de regeling

van stroomtoevoer bi
j electrische treinen
en trams,welke den stroom afsluit,wanneer de kruk niet wordt vastgehouden.
Deze inrichting beoogt ongelukken te
voorkomen,wanneerdebestuurderbewusteloos zou worden.

Doodemansvingers (banketbakker),of

Friesche duimpjes. In Groningen lange
koekjesmetamandelen.
Doodendans. Een zinnebeeldige voorstelling van de macht van den dood,
vooral voor de Duitsche kunstenaars een
dankbaar onderwerp. Beroemd zi
jn de
schilderi
jen in deM ariakerk teLûbeck en
de teekeningen van Hans Holbein. Ieder
kent de Doodendansbrug te Luzern,
waar in de houten overkapping afbeel-

dingen zi
jn geschilderd van den dood en

Onkenterbaar jachtje meteen vinkiel.
Doodschouw.Ambtelijkevaststelling van
den dood methetdoelte voldoen aan de

bepaling der W et,waarbij verboden is,
een vergunning tot begraven afte geven,

zonder bewijsvan overlijden.Gemeentebesturen benoemen een arts voor het

den ridder,den dood en den keizer,den
dood en den boer,den dood en hetbruids-

verrichten van doodschouw bi
j personen,

Paar.

zijn overleden.

Een geheelandere beteekenis van doodendans is de dans der dooden in hetvolks-

Doodschulden.Eertijdswashetdeplicht

die zonder geneeskundige behandeling

geloof:Dedooden verri
jzen 'snachtsom

der gildebroeders om diensten te verrich-

12 lzur uithun graf om te dansen.

tenbi
jdebegrafenisvaneenhunnermede-

Doodengericht. Het laatste Oordeelbij
de oude volkeren.Reeds de Egyptenaren
stelden zich voor, dat na 's menschen
dood de goden een oordeel uitspreken
over de zuiverheid van de ziel.Osiriszit
op een troon met42 rechters en meteen
weegschaal. De vergelding na den dood
kennen vele andere volken evenzoo. De

Christelijke godsdienst geeft in zake het
Laatste Oordeeleen geestelijke opvatting

broeders.Dieverplichtingen werden doodschulden genoemd.
Later verstond men er onder schulden,

ter zake van iemandsoverlijden gemaakt.
Volgensart.1195B.
W .zi
jndebegrafeniskosten bevoorrechtop de geheele nalatenschap, behoudens de bevoegdheid van
den rechter,om ze in geval van bovenmatigheid te verminderen.

en hetbeginseldervergelding wordtverdrongen door de leer derliefde en barmhartigheid.

Doodshoofdvlinder. Een groote vlinder
van meerdan 14c.M .vlucht,meteenplomp,
dik behaard lichaam, dat aan het borststuk een teekening heeft,welke aan een
doodshoofd herinnert.De vlinderkan een

Doode vingers (keuken). Toebereide

piepend geluid voortbrengen.Hi
j ishier

schorseneeren.

niet inheemsch, ofschoon men hem vaak

Doodhout (scheepsbouw). Het hout
onder de kiel,dat dient om de kieleen

genoeg op het land ontmoet.Hij komt
uitZuidelijkerstreken hierheen gevlogen.
W anneerhetwijfjevroeggenoegverschi
jnt,

Vinvorm tegeven,Waardoorhetzijdelings

kan ze hier eieren leggen, waaruit zeer
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DOODSKLOPPERTJE- DOOIERZAK

groote rupsen komen van 13 C.
M .lengte,
groengeel met blauwe en zwarte stippen

en lijntjes. Bij voorkeur voedt de rups
zich metaardappelloof,zoodathi
j vooral
bi
jhetaardappelrooienwordtaangetroffen.
Noch de rupsen,noch de poppen,noch de
vlinders kunnen hier overwinteren. De
vlinder komt op den honinggeur der

bijenkorven af en gaat deze ook binnen.
Imkers zeggen dat hi
j dan een piepend
geluid maakt,dat de bijen dan voor het
tuten van een koningin houden,zoodatzi
j

Doodverven. 1.Grondverven over de
plamuur van het schilderdoek.
2.Schetsen met verf. M en begint een

schilderi
j met een schets in één kleur
en werkt haar dan verder in kleuren uit.
Het hoofd geschilderd, de rest gedoodverfd.

3.Voorbestemmen bijgeruchte:hijwordt
als opvolger gedoodverfd.

Dooierzak (ontwikkelingsgeschiedenis)

haar eerbiedig binnenlaten.

of Dooierblaas. W anneer de bevruchte
eicel van zoogdieren zich aan den wand
van de baarmoeder heeft vastgezet, gaat

Doodskloppertje. Een houtworm, wat
kleiner dan de gewone,die de bekende

decelzichdeelenenontstaatereenklompje
cellen en hieruit een blaasje, de kiem-

gaatjes in onze meubelen maakt. Deze

blaas, het begin van den dooierzak. De

worm is de larf van een kleinen kever,
welke zacht hout a1s voedsel gebruikt en
liefst in het duister leeft. In het najaar
heeft de kever zich uit den worm ont-

kiemblaas heeft een geli
jkmatigen wand

wikkeld en komthi
jnaarbuiten,waarbij
hi
jeen tikkend geluid maaktalslokmiddel
voor hetandere geslacht.

Doodslag (rechten).Manslag. Opzettelijkeberoovingvan hetleven zondervoor-

van één enkele laag cellen en omsluit
een holte,meteiwitgevuld.Op één plaats
van dien wand is de kleur witter,dat is
de vruchthof, waar zich de vrucht ont-

wikkelt(de kiemschi
jfop den dooiervan
eenkippenei).Opdeplaatsvandenvruchthof isde wand dikkeren bestaat daar uit
twee cellagen,hetbuitensteen hetbinnen-

ste kiemblad tectoderm en entoderm).

afgaand plan. Doodslag wordt bedreigd

Tusschen die beide in ontstaat hetderde

metten hoogste 15jaren gevangenisstraf.

kiemblad (mesoderm), dat den vorm

tervoorbereidingofvergemakkeli
jkingvan
dat feit,of om zich bij betrapping op
heeterdaad hetzi
j straffeloosheid, hetzi
j
het bezit van het wederrechtelijk ver-

blaasje aan een steelaan den buik van

Doodslag gevolgd, vergezeld of voorafgegaan dooreen strafbaarfeiten gepleegd

kregene te verzekeren,wordtgestraft met

levenslange gevangenisstraf of tijdeli
jke
van ten hoogste 20jaren (art.287 en 288
W .v.Strafr-).

Dood tij. Het geti
j,waarbij het water
bijebhetminstlaagenbijvloedhetminst
hoog komten hetverschiltusschen hoog en
laagwaterdushetkleinstis.Aan deNeder-

landsche kust heeftmen telkensdood ti
j
twee ofdrie dagen na heteerste en laatste

kwartier van de maan.Springti
j,waarbi
j

het verschil het grootst is,valt twee of
drie dagen na nieuwe en na volle maan.

Aan land noemtmen dood ti
jhettijdperk,
waarin de vloed is opgehouden en de eb

nog niet is ingetreden.Bijijsgang in de
rivieren wachtmen op dood ti
jom over
te steken.

heeft van een streep. Deze streep is de
aanleg van hersenen en ruggemerg.Naarmate de vrucht zich ontwikkelt.gaat de
kiemblaas, die nu dooierzak heet, zich
afsnoeren en komtten slotte als een klein
de vrucht te hangen.In de derde maand
van de ontwikkeling van de vrucht van
den mensch is de inhoud verbruikt en

moethetmoederli
jk bloed devoedingder
vruchtovernemen.Bijvogelsisdedooierzak (de dooier) veelgrooter dan bi
j de

zoogdieren en de inhoud is pas verbruikt,

alshetkuiken uitkomt.Bijjongevischjes
isdedooierzaknog nietgeheelverdwenen :
menzietzemetdedooierblaasaanhunbuik
rondzwemmen.
Een enkele maal kan het ook bi
j zoogdieren gebeuren,dat de dooiergang open

blijft tot na de geboorte van hetjonge

dier.Dan is er een zgn.dooierganghstel,
die van den dunnen darm naar de navelwond loopt en ontlasting afscheidt.Ver-

dwijntdezegangonvolkomen,dan bevindt
zich een blind eindigend aanhangsel aan
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den dunnen darm ,een halvemetervan den
blinden darm gelegen.
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nomen'' (bi
j den kinderdoop), maar zi
j
treden toe''dooreen belijdenis,doorhen
zelf opgemaakt. De doop geschiedt op

Dook (bouwkunde). Een metalen verbindingsstuk tusschen twee steenblokken.
Het gedeelte,dat in den steen komt,is
breed aan het einde. Nadat dit breede
einde in een gatvan den steen isgebracht,

wordtde overbli
jvenderuimte volgegoten
met lood, dat na bekoeling krimpt en
daarom nog wordt aangedreven met een
stompen beitel.Groote dookgaten worden
met cementvolgegoten.Reedsde Grieken

kenden deze wi
jze van verbinding van
steenblokken. Zij gebruikten koperen

doken.
Soms giet men de doken aan met een
mengselvan gesmolten zwavelen cement
in plaats van met lood.
Dookkram : aan twee einden verdikte
kram .Dookankerof dookbout is een bout
met een dookeinde en een schroefeinde.
Hetschroefeinde steektbuiten hetmetselwerk uit en wordt a1s bevestigingspunt
gebruikt.Zoo bevestigt men machines op
een gemetseld voetstuk.
Doom .Damp,nevel,wasem ,mist.Doomig: klam, nevelig. Doomig voorhoofd.

De schooven zi
jn nog doomig.
Opdoemen:uitden nevelopri
jzen.
Doopsgezinden.Een godsdienstige secte,
die in het begin derHervorming ontstaan

is. Terwi
jl Luther de leerstelling der
##transsubstantiatie'' (overgang van den
wijnenhetbroodvanhetHeiligAvondmaal
in hetbloed en hetlichaam van Christus)
aanvaardde,vieren de Doopsgezinden het
Avondmaal als een herdenking. M en
rekent a1s dag van ontstaan der secte

den 25 Januari 1525 toen te Zûrich de

eerste doopsgezinde gemeente werd gesticht.DeDoopsgezinden vormen tezamen
nieteen kerkgenootschap rnet oppergezag,
rnaar een broederschap van doopsgezinde
gemeenten. Elk van die gemeenten is
zelfstandig,naar het voorbeeld der eerste
christengemeenten. Elk kiest haar eigen

leeraar,diegeheelvrijisin zi
jn prediking.
Zijnoemen zich daarom geen kerkgenoot-

schap,maareen ,,gemeenschap van geloovigen''. Hun leden worden niet ,,opge-

volwassen leeftijd naar M arcus 16 16:
Die geloofd zal hebben en gedoopt za1

,,

zi
jn,za1zaligworden''.DeDoopsgezinden

zweren niet, maar leggen een gelofte af
volgens M attheus 5 34,35 : ,,zweert

g
anschelijk niet,maarlaatUw woord zijn
'
Ja:ja en neen: neen.''Zi
jvolgden het

beginsel der weerloosheid en weigerden
overheidsbetrekkingen;immersdeoverheid
droeg het zwaard en de Doopsgezinde
droeg geen wapenen.
I)e kleine broederschap,die zich in 1550
te ktnasterdann had neergezet, werd tot
haar nadeel verward rnet de ,,W eder-

doopers van M unster''(1533-1535),die
geweld,gemeenschap van goederen,veel-

wijverijen opstand predikten.DeDoopsgezindenvan M unsterzelfwerden eveneens
voor ,yW ederdoopers'' aangezien en verdreven.Velen kwamen in ons land,waar
zij de bekende yy
Twentsche Gemeente''
vormden en aandeelhadden in deopkomst

derTwentscheweverijen.

In Zwitserland heeft de leer zich niet
uitgebreid,welin Duitschland en Neder-

land. Ten ti
jde der Inquisitie toonden

de Doopsgezinden zich zeer standvastig.

Zij worden ook ,,Mennisten''of,,Doopersen'' genoemd naar htln Voorganger
M enno Simons, in 1496 te W itmarsum
geboren. Na de Inquisitie werden ze
ook door de Hervormden vervolgd :tot
1672 moesten ze in het geheim hun

god'
sdienstoefeningen houden. Zij deden
datin schuren,waarvan er thansnog een
te Twekkelo wordt aangewezen door een

steen metopschrift.Hun kerkelijkehande-

lingen werden niet als wettig erkend en

hun huwelijken moesten in deHervormde

Kerk voltrokken worden.
Na 1672 werden zi
j burgerrechtelijk met
de andere burgers gel
ijkgesteld; pas in

1795kregenzi
jdezelfderechtenalsdeleden

deranderekerkgenootschappen.Opuitnoo-

diging van Catharina van Rusland zijn in

1788 velen naar de Oekraine uitgeweken,

waar zij een bloeiende kolonie stichtten.
Toen voor eenige jaren de toestand in
Rusland hen met achterlating van hun

goederen totvertrek noopte,kwamen zij
op hun doortochtnaarBrazilië ook in ons
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land;zeherinnerden zich hunHollandsche
afkomstnog.

Ten tijde van de Republiek waren de
Doopsgezinden in onsland stille,ni
jvere

burgers,verdraagzaam,m ild en ingetogen,

den inkang van de tempels. De oudste
waren van steen en zonder voet. ln de
13e eeuw werd de kinderdoop ingevoerd,

waarbi
j men zich bediende van vonten
voorzien van voetstukken, welke vonten

de werkbi
jen van den Staat genoemd.

men in een afzonderli
jke doopkapel

vergrootten zijhun bezit.Zijhebben tal
van hofjes gebouwd.In Twenthe zi
jn zi
j

Desteenenvontenzijnzeldzaam geworden:

eenvoudig gebleven, maar in Holland

het Ri
jksmuseum te Amsterdam staan

Doorhun eenvoudig,teruggetrokken leven

hebbenzij,tenti
jdevan dengrootenbloei
in de 17e eeuw, groote buitens gesticht

met parken en boeierjachten.Justusvan

M aurik noemde Loenen de M ennistenhemel.
De bescheidenheid der Doopsgezinden
bezorgde hun denaam van ,,DeStillen in

den Lande''.Zijvormden eentegenstelling
met Remonstranten,die liefst in hetvolle

leven stonden. Zij waren gewoon hun
bruiloften in stilte onderelkaar,maar op

ri
jkewijzetevieren.Somswerdenzedaarom gehoondenmensprakvandemennistenbruiloft voorhetnachtwerk dergemeente-

plaatste.

sommige worden in musea bewaard. In

steenen vonten afkomstig uit Groenlo en
Ammerzoden. ln de Enschedesche oudheidkamer bevindtzich een steenen vont,
gevonden in een paardenstal, welk vont
daar als voerbak dienstdeed.

Soortgelijk misbruiken trof men te Een-

rum aan;een vont diende daar als zandbak. In het Provinciaal M useum van
Drentsche oudheden te Assen staan vi
jf
steenen vonten uit de elfde eeuw,waaronder één uit Vledder. Voorts staan
er nog oude vonten in kerken.Honderd

jaargeleden heeftmen de stukken van de

toen in zwang:een mennistenleugen (niet

oude doopvont te Hoogwoud verzameld,
tezamen gevoegd en in de kerk geplaatst.
In deze vont zou de Bisschop W alfram

de vollewaarheid),een mennistenbroodje
(metzoetigheid erop),eenmennistenzusje
(een bescheiden meisje).M en vertelt,dat
toen de mennistenburgers bi
j het beleg

den Frieschen koning Radboud (Friesch:
Redbed) doopen (719). Radboud trok
echterzijnvoetteruguitdevont,toen hij
vernam,dathi
jnietmetzijn voorouders

van Alkmaar gedwongen werden steenen

in den hemelvereenigd zou worden.Te
Kampen heeft men de oude doopvont
weerneergezet.Deze is van blauwe hardsteen,zeshodkig en met een voetstuk,dat
een meter hoog is.De Ned.Herv.Kerk
te Berkelbezit een doopvont uit de 15de
eeuw.Te Zaltbommelheeft men eveneens
een doopvont opgegraven en in de kerk

reiniging.Ookveleanderezegswijzenwaren

vandewallenopdeSpanjaardentewerpen,
zijbijelken steen,welkezijnaarbeneden
wiem en,eerstriepen:,,Pas op,daarkomt
er een!##
In 1811 werd de ,,Doopsgezinde Sociëteit''
opgericht tot.steun van de Kweekschool
voor hun predikanten.In 1930 waren er
in ons land 68 duizend Doopsgezinden
en overdegeheelewereld een halfmillioen.

geplaatst, terwi
jl ook de stiftskerk te

D oopvont.Vaasofkuip meteen voetstuk,
veelalmeteen koperen bovenstuk,waarin

W eerselo en de kerken in Onstwedde en
Dokkum een oude vont in bezit hebben.
Te Leiden bevindt er zich een, welke
Graaf W illem de Tweede aan de kerk

(of met het water,waaruit) de kinderen

schonkterherinnering aanzijneigen doop

gedooptworden.De doop iseen plechtig-

in die kerk.

heid, welke bi
j de meeste christenen

In later ti
jd maaktmen koperen vonten.

verbonden is aan de opneming in de
geloofsgemeenschap.De eerste christenen
werden in de rivieren of aan de bronnen

TeZutfen vindtmen ereen,welke4 meter
hoog is. Verder bevinden zich koperen
vonten te Zaltbommel,Den Bosch,Breda
en Utrecbt. Toen de besprenkeling met
doopwater in gebruik kwam, begon men
tinnen,zilveren en koperen doopbekkens
te gebruiken, welke bekkens steunen op

gedoopt(vont,lat.:fons:bron,fontein).
Toen de vervolging door de Romeinsche
keizers begon,doopte men de christenen
op afgelegen plaatsen.Toen dievervolging
ophield,plaatste men de doopvonten aan

voetstukkenvanfi
jnhout.IndeKatholieke
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kerk wordt geeischt, dat het doopwater
over den doopeling stroomt en daarvoor
is een doopbekken voldoende.

zuigsnuit,geen vleugels.Het dier bli
jft
waar hetzich vastzuigt en onder den dop
vinden eieren en larven beschutting.

Dopluizen leven bij voorkeur op kasDoordewindgaan (zeilen).Veranderen
van vaarrichting bi
jhetlaveeren,z66 dat
de wind over een andere zi
jde inkomt.
Over stag gaan.

Iloornenkroon. Een soort rupsklaver,
welkeveelin boerentuintjeswordtgezaaid
om de eigenaardig gevormde vruchten,
die de neiging vertoonen krom te groeien

enzichopterollen,zoodatzi
jdoendenken

aan den vorm van Christus'doornenkroon.
Ook werkthetblad op deverbeelding,daar
het een zwarte vlek heeft, welke als een
bloedvlek wordt opgevat.
Alle andere leden van de groep der
rupsklavers hebben dezelfde eigenaardige
vruchtvorm , hoewel in mindere mate.

Hierdoor geli
jken de vruchten soms op
rupsen.

Doornuitsteeksel (ontleedkunde). De
achterwaarts gerichte uitsteekselsder wer-

planten en op beschutte vruchtboomen.
Vooralop palmen ziet men ze als kleine,

grijze verhevenheden zoo groot als een

speldekop.Zevoeden zich metplantensap.

Lieveheersbeestjes,sluipwespen en larven
van galmuggen zi
jn hun natuurlijkevijanden.Terbestri
jding bespuitmen deplantenmetzeepsop,terwi
jlplanten,diebuiten
staan, in het voorjaar metcarbolineum
ontsmet kunnen worden. Ook raapolie

en tabaksaftrekselzijn goede bestrijdings-

m iddelen.

Dopper (kachelsmid).Een stalen stuk

gereedschap met een opening aan het
einde, waarin de punt van een klinknagel past. Is de klinknagel door deze
klinken plaat gestoken, dan wordt de
dopperop depuntgezet,waarna men deze
m et den hamer plat slaat.

als een reeks verhevenheden zichtbaar.

D opperkerk.De kerk dergereformeerden
in Zuid-Afrika.De leden waren vroeger

Doorslag (timmerman).Drevel.Stalen

knipten hun haar af langs den rand van

vels, bi
j magere menschen op den rug
stift met stompe punt, waarmede de

timmerman spi
jkerkoppen dieper in het
hout dri
jft.De smid gebruikt een doorslag bi
j hetmaken van kachelpijpen.Hij
maakt klinkgaatjesin het plaati
jzer door
op een ondergrond van lood met een

doorslag ronde stukjes uit het ijzer te
slaan.
Doorzetten. Van het vuur: Omkeeren

methetstookijzer.
Van demestvaalt:omwerken om den mest
te vermengen luchtig te maken, zoodat
de mest verteren kan.
Dopluizen.Een groep soorten van bladluizen, welke een wasachtige afscheiding
Op den rug Vornnen in den Vorna Van een
dop.De dop wordtdik en hard en isniet

aan kleeding en gewoonten kenbaar:zi
j
een kom ofeen dop,welke zi
j op hun
hoofd zettenkZi
jwaren steeds vereerders
van de geschiedenis van hun land en
voorstanders der Afrikaansche taal.

Dorsch (landbouw). De plaats, waar
gedorschtwordt,de dorschvloer(NoordHolland). In het Oosten van het land
spreektmen van ,,deel''.
Evenals bergplaats tot ,,berg''isafgekort,
isdorschplaats tot ,,dorsch''geworden.

Draadnagel.Rolronde spijker uit ijzer-

draad.Fabrieken te Eindhoven,Haarlem ,
M aastricht.Taaiedraadnagel= gierigaard.
Draaibas. Licht scheepsgeschut, dat in

allerichtingendraaienkan.Oorspronkeli
jk

van het lichaam te scheiden.Bij schild-

draaibus.

keli
jk op te lichten. De mannetjes der
dopluizen zijn gevleugeld en klein. De
wijfjeszi
jngrooter,lensvormig,hebbeneen

Draaischilf. Een snel draaiende schi
jf,

luizen is de bedekking zachter en gemak-

waarop de pottenbakker potten draait.
Ook een inrichting om een spoorwagen
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of een locomotief een andere richting te

veroorzaakteenetteringenjuistdieettering

geven.

zou ,,afleidend'' op de ziekte inwerken.

Draaimiekte (veeteelt).Ziekte van het

lnplaatsvaneen touwtjebrachtmen soms
een stukjewortel(dewrangwortelofnieskruid)onderdehuidmethetzelfdegevolg.

schaap veroorzaakt door den schapendor

(een blaasworm, overgangsvorm van den
hondenlintworm), in de hersenen.De

Drachten (paarden).Versenen.De ach-

dieren draaien in een kringrond en sterven
ten slotte. ln het Noorden van ons land

terste randen van den paardenhoef. Het

spreektmenalti
jdvandor,eldersvandraai-

ziekte.
W aar van ouds veel schapen worden
gehouden, verstaan de schepers vaak de
kunst om den schapenschedel achter de

oorenteopenen en delarveteverwi
jderen.
Ze ziet er uit als een blaasje met witte
stippen erop. De stippen zijn de lint-

gedeelte behalve de teen; de zi
jkanten
(afb. blz. 34). Kleine samengetrokken
hoevenmetlagedrachtenzijnverwerpeli
jk.
Groote hoeven metdikke zolen en hooge

drachtenzijnverkieselijk.Nauwedrachten
zi
jndeoorzaakvanklemhoeven(ziealdaar).

W orm en .

Drakenbloed. Een plantaardige, fraai
roode verfstof. Het is een hars, overvloedig uitgezweet door de vruchten van

Deziektestaatop één lijn metdie,welke
bijden mensch in delevervoorkomt.Bi
j

rottanpalmen (drakenbloedboomen),zoodat
men deschubben dervruchten bi
jnaniet

degevolgenzi
jn,doorhetverschilinplaats,
ook geheelandersdan bijhetschaap.

totkogelsen pi
jpen,dieonderden naam

den mensch isechterdeoorzaak een larve
van een andere soort hondenlintworm en

Drabbelkoek. Een

oud-vaderlandsch

gebak,datop dezelfdewijzealsoliebollen
gemaaktwordt.Een dun beslag uittarwebloem , boekweitmeel, kaneel, suiker, ei
en melk wordtdooreen trechter met een

fijnen straalin kokend kalfsvet gegoten.
M en verkrijgt dan een fi
jn broosgebak,
door den trechter snelle bewegingen te
laten maken,zoodat een soort plat vogel-

nestjegevormd wordt.
Drabbelen is herhaald drabben (gehaast
loopen). Men spreekt van wroeten en
drabben,drabben in hetbloed (in bloed
wentelen).Onder den invloed van trappelen en dribbelen wijzigde zich het
gebruik en werd drabben met dribbelen

gelijkgesteld:drabbelen van schapen en
eenden.

meer ziet. M en haalt de hars van de
vruchten, verwarmt ze en kneedt haar

van drakenbloed in den handel komen.
M en lost drakenbloed op in alkohol en
kleurterpolitoeren vernismede.M etgomwater maakt men er waterverf van : het

Florentijnschelak.Voorolieverfishetniet

tegebruiken,omdat hetnietin olie oplost
en er zich ook nietmee vermengt.
Vroeger werd drakenbloed in de geneeskunde als bloedstelpend en wondheelend
middel gebruikt. M en strooide het als
poeder op de wond.Ook inwendig werd
het gebruikt tegen bloedspuwing. Thans
ishetin degeneeskunde geheelin onbruik
geraakt.

Dravik (landbouw).Een soortgras,die
goed tegen koude bestand is, vroeg
groeit en reeds in M eibloeit.De lichte

grasscheuten van de dravik zijn gemakkeli
jk van die der andere grassoorten
te onderscheiden. Het zaad valt spoedig

D racht (geneeskunde). Etterdracht.
W rang.Een middel,datmeninden ouden

ti
jdgebruiktetegenrheumatischeenandere
ziekten, die men toeschreef aan ,,ver-

af,zoodat bij de hooiing van een weide
al het zaad achterblijft. Dravik vindt
men ook langswegen,bi
jsteenhoopen en
op polderdi
jken.Behoort tot de slechte,

keerdesappen''inhetlichaam (deleerder
humoren).Tegenwoordigwordtde dracht
nogin deveeartsenijkundegebruikt:Men

niet voedzamegrassen.

haalt,meteen daarvoor bestemde dracht-

metboomen beplant,waarovermen rijden
kan ofveekan drijven.
Het Burgerlijk W etboek onderscheidt

naald,een touwtjeonderdehuid dooren
bindt de einden aan elkaar.Dat touwtje

Dreef (rechten). Landweg, al of niet

DREG- DRIEHOEKSM ETING
erfdienstbaarheidvan dreefen van voetpad.
In heteerste gevalisheteen rechtom over

hetland van een anderterijdenofveete
dri
jven.In hetlaatste gevaliser slechts
een recht om over het land te loopen.
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Binnenschepen gebruiken een dreg ona
vaartte nainderen.ksfb.blz.113.
Drevel. Ronde stalen stift,die aan een
der einden dunner isen plat aan de slagvlakte. I)e tinRnAernRan slaat daarmee

spijkersdieperin hethout.Desmid slaat
er gaten mee in plaatijzer.Hij gebruikt
daartoe een gaatring en noemt den drevel
ook welpons of doorslag.
De kuiper noemt een drevel een houten
pen,waarmede naastelkaar liggende plan-

kenlangshunzi
jkantenverbonden worden.
De drevels komen dus in gaten,geboord

in dezijkanten van deplanken.Zoozitten
de bodems van tonnen met drevels in
elkaar en tegenwoordig hebben de onderdeelen van deuren drevelverbindingen.
Driedekker.Vroeger een groot oorlogs-

schip met drie dekken.Thans fkuurlijk
VOOr een nneer dan forsche vrouw.
Driehoeksm eting. Een onderdeel der
meetkunde, waarmede men de grootte

van zijden en hoeken van eenhguurberekent uit enkele gegevens. De driehoeks-

meting wordt praktisch toegepast bi
j de

landmeting voor vervaardiging van land-

kaarten,kadastralekaartenenbijdegraadmeting.Men denktdaarbi
jhetlandschap
verdeeld in vele aaneensluitende driehoeken,waarvan de hoekpunten kenbaar

In Zeeland ishetgebruik van hetwoord

zi
jn (kerktorens, bergtoppen of houten

nog algemeen voor een
weg, welke naar een woning voert en dan eindigt

(afb.blz.113).
Dreef komt van drijven,
dat ook ri
jden (Eng. to
drive)en gaan beteekende.
In Vlaanderen zegt men

##opdendrevelzi
jn'':wan-

delen.

Voortsisereenzegswijze:
#,op dreef helpen'' voor
op gang helpen en ,,
op
dreefzi
J'
n.
''

Dreg. Dreganker, werpanker, een klein stokloos
anker,dat 3 of4 handen

heeft,zoodat hetbijelken
stand in den grond pakt.
W oordvtrklaring.

Ilreganker.

DRIE-IN-DE-PAN- DRIELING

stellingen,welke men voor dat doel opricht om als bakens te dienen).Heeft
m en nauwkeurig den afstand tusschen
twee hoekpunten gemeten, dan kan naen
na meting van de hoeken met een graad-

Herodes,die sprak met valscher hart:

ki
jker(theodoliet,een soortwaterpasinstrument) alle waarden van den driehoek

Daar zag men de sterre stille staan.

berekenen,waarvan er één weer het uitgangspunt vormt voor de berekening van
de waarden in deaansluitende driehoeken.

Snellius (1581- 1626) was de eerste,die
een wetenschappelijke graadmeting vol-

Hoezieterdejongstederdrieenzoozwart?
Hi
jzieterwelzwart,maarhi
jiswelbekend,
Hi
jiserdekoningvan Orient.
qvijkwanaen dehoogeberg opgegaan,
Dat was het zgn. sterloopen.Jan Steen

heeft die feesten meermalen geschilderd.
Er is ook een etsvan Rembra dtover dit
onderwerp en een teekening van Troost.

Heemskerk vertelt in zijn beschri
jving

bracht met behulp van driehoeksmeting.
Dit geschiedde tusschen Bergen-op-zoom
en Alkmaar.

van de overwintering op Nova-zembla,
dat men ook daar het Driekoningenfeest
vierde.
Reedsdeoudeheidensche Germanen had-

Drie-in-de-pan (keuken). Een kleine

den een dergeli
jK feest,dat der winter-

pannekoek metkrenten,bij drie tegelijk
in de koekepan gebakken.
Drieklezoor (m etselaar). Metselsteentje,dat slechts .43.van de lengte van een
gewone metselsteen heeft en noodig is

om een goed metselverband te kri
jgen.
De metselaar hakt een vierde (klezoor)

van den baksteen af. Hard gebakken
drieklezoren worden ook door fabrieken
geleverd.

Driekoningen. Kerkel
ijke feestdag ter

herdenking van de aanbidding van Jezus
doordedrieW i
jzen uithetOosten (M attheus 2, 1- 3) gevierd op 6 Januari.
Vroegerwasheteenalom gevierd huiseli
jk
feest met grappige verkleedparti
jen in

zonnewende: het begin van den winter.
De Christenen namen dit feest over ter
herdenking van de geboorte van Christus

en aan den laatsten dagvan dien feesttijd

verbond men deherinnering aan de komst

derdrieW ijzenuithetOostennaarBethlehem.DeW ijzenwerdenkoningentotmeer-

dere glorie van het kindeke in de kribbe.
In de M iddeleeuwen werd het gevierd

met het gebruik,dat bi
j het feest drie
ruiters de kerk binnenreden tot het koor,

terwijlzich een sterlangs hetkerkgewelf

voortbewoog.
De rechtzinnige predikanten der 17de
eeuw verzetten zich tegen die viering,
evenals tegen het St.Nikolaasfeest,welke

feesten zij a1s,,paapsche gebruiken''be-

een nar(een zwarte Piet,een zot)en een

schouwden. Het Driekoningenfeest werd
daarom langzamerhand m inder gevierd.
In het Zuiden bleef het echter bestaan.
en ,,sinterklaas''heeftzich overalgehandhaafd.
De leden der Rotterdamsche Kunstkring
hebben in 1927 het Driekoningenfeest
opnieuw gevierd.De Bossche Kunstkring
gafleiding aan deviering in de stad,waar
deze langzamerhand tot de armste bevolking beperktscheen te worden en in een

zottin voor het gevolg van den koning
gekozen moesten worden. Zoo trokken
kinderen,verkleed,in optocht door de

bedelpartijdreigde te ontaarden.
Driem aaldrie. De naam van een oudHollandschelikeur,evenalslavendel,roze-

straten en zongen :

ma
ri
jn, weegbree, hoe-langer-hoe-liever,
'
J
uffertje-in-het-groen, roosje-zonder-door-

den familiekring.Erwerden een koning en
een koningin gekozen.Daarvoor kwam er
een koek of pastei op tafel, waarin een
boon en een erwt gebakken waren. Die
de boon kreeg werd koning,die de erwt
kreeg werd koningin.,,De koningskaars''
werd gebrand,,,koningsliederen''werden
gezongen, het ,,driekoningenspel'' werd
gespeeld.Het gebruik wilde, dat er ook

W ijzi
jn getreden metonzesterre.
W ijzoekenHeerlezus,wijkomenvanverre.
Wi
jkwamen alvoorHerodeszijn deur,
Herodes de Koning kwam zelversveur.

nen.

Drieling.Een baksteen van klèin formaat.

gebakken aan den Hollandschen llsel,

DRIELUIK- DRIFTEN

16 cm lang.Utrechtsche drielingen voor
straatklinkers.
Een haas,driekwartvolgroeid.
Een kleine boerenwagen.
Een paard,wat grooter dan een hit.
Een matig groote aardappel.

Een spijker van middelbare grootte.
Drieluik.Een altaarstuk,datuit een vast

middengedeelteen tweedraaibarezi
jstuk-
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jaar.Thansrichtmen zich meernaarde
vraagendatismogelijkgeworden doorhet
gebruik van kunstmeststoffen.

Driestal.Driestap.Stoeltjeopdriepooten,
driepoot,drievoet.

Driestar. Een kort opstel in een krant,
zonder opschrift, met drie sterren er
boven en afkomstig van de redactie.

ken bestaat. In de 15de eeuw was deze
Drievoet.Een stoel op drie pooten.De
priesteres van Apollo:Pythia was op een
drievoet gezeten, a1s zi
j in den orakeltempel van Delphi de toekomst voorspelde.Zich op den drievoet zetten : de
toekomst voorspellen.

wijzevan versieringvooralin Duitschland

in zwang.M en schonk een drieluik'aan de
Kerk; het middengedeelte gaf dan een

bi
jbelsche voorstelling weer, terwijl de
luiken de schenkersvoorstelden,in vrome
aanbidding van de voorstelling op het
m iddenstuK.Deluiken hadden veelalhouten paneelen,welke zoowel aan de voor-

Drift (timmerman). Drevel, drijfpen,

zijde a1s aan de jcbterzi
jde beschilderd

een pen, Waarmede men een gat maakt

waren.Soms had elk luik en het middenstuk verscheiden paneelen, waarom men
dan sprakvan een veelluik.Alsachtergrond
gebruikte men bladgoud,dat dan beschilderd werd met eiwitverf.W ereldberoemd
is het drieluik van de St. Baafskerk te
Gent, geschilderd door de gebroeders
Van Eyk in 1432, voorstellende de aanbidding van het Lam Gods.Het middenstuk ervan bevatvier paneelen evenals de

(drijft) of waarmede men een gat den
gewenschten vorm geeft. Voorts is een
dreveleen houten pen,waarmede men de
bodemplanken van een houten ton met

elkaarverbindt(drevelverbinding).
Drift(scheepvaart).Zi
jdelingsafdrijven

van het schip door druk van den wind.

Bij zeiljachten (kiel
jachten)verlengt men

de kiel vernaar beneden ofmen gebruikt

zwaarden onahetafdri
jven tegen te gaan.

zi
jluiken.Het sttik bleef in de kerk tot

Behalve van drift, spreekt men ook van

17949toen namen de Franschen het mee
en plaatsten het in het Louvre.In 1816

wraak ofvan verlijeren (naar1ijafdrijven).
Op drift slaan,op drift geraken, driftig
worden, zegt men van schepen, die losraken van hun boeien,trossen of ankers.

werdhetteruggegeven.Enkelejarendaarna
verkochten de Gentenaars echter een luik

naarBrusseleneennaarBerlijn.Hetderde

stuk heeftmen in den wereldoorlog zorg-

Drift(weg).Dreef.Laanvaneenboerderi
j
naar den openbaren weg (afb.blz.113).

vuldig verborgen weten te houden. Bi
j

den vrede werd aan Duitschland de verplichting opgelegd,de paneelen aan Gent
terug te geven als vergoeding voor de
aangerichteschadeaan anderekunstwerken
toegebracht. De stad Brussel gaf daarna
ook haar paneelen terug,zoodat het drieluik weer volledig was.In 1934 werd een
paneelervan uitdeSt.Baafskerk gestolen.

Pad tusschen twee huizen. U itweg.A an-

vraag om driftte kri
jgen.Driften weg.
In Zuid-Afrika is een drift een waadbare
plaats in een rivier.

Driften (m etaalbewerking).Opdriften.
Dri
jven van een driftin gaten,welkeniet
zuivertegenoverelkaarstaan.M en gebruikt
hiervooreen drift,drevelofdoorslag,een

ijzeren pin.
Opdezewijzegelukthetdandenklinkbout

Drieslagstelsel (landbouw). Een zeer
oude wi
jzè van vruchtopvolging: braak,
wintergraan,zomergraan.Dit stelselwerd
toegepastom den akkerin staatvanvrucht-

baarheid te houden.Er zijn vele andere
stelsels uit voortgekomen, de kringloop
der gewassen breidde zich uit over 5- 12

'

door de tegenover elkaar liggende gaten

testeken.Bijdevervaardiging van stoomketels is het opdriften af te keuren, aangezien daardoor ongewenschte materiaalspanningen ontstaan.

DRIFTIG- DROES
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Driftig (zeewezen). W egdrijvend. Een

klieren (hetwoord droesismethetDuitsche,,Druse''verwant).DeGrieken noem-

deren,welke driftig zijn,vallen onderde
wetteli
jke bepalingen,toepasselijk op de
strandvonderij.

den droes:,ymalleus''d.
w .z.booze ziekte.

schip, dat losslaat geraakt op drift.Goe-

Dril.Linnen of katoenen gekeperdestof,

voor matrozenpakken (blauw en wit) en

tenten gebruikt.Vroeger ook voor ondergoed.

De ziekte verlooptbi
j het paard meestal
slepend en ook dehuid en de longen kunnen in etterige ontsteking geraken. Zi
j
iste herkennen aan dekoortsreactie,welke

een inspuiting van malleine (een stofwisselingsprodukt van den verwekker)
veroorzaakt: de koorts sti
jgt daardoor
twee graden.

Drilboor. Drillen is boren. Het woord
is verwant met draaien. Een drilboor is
een klein boortoestelmeteen spil,voorzien
van een schroefdraad met grooten spoed.

(afb.blz.116).Over dien schroefdraad is
een moer aangebracht, die dus om den
spildraaien kan.De moer is vastgezet in
een houten klos om die in de hand te
klemmen.Beweegtmen nu den klos met
den moer op en neer,dan draaitde moer
niet, dus de spil moet draaien, en zoo
men wilmetgroote snelheid.
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Drilboor .

Droes.Besmettelijke ontsteking van het
neussli
jmvliesbijpaardenenezels,gepaard
met zwelling en verettering van de hals-
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Drilboor.

De droesbacil is onder het mikroskoop

moeilijk te vinden en daarom doet men
bijhetonderzoekwelproefentingmetden

DROESEM - DROOP

etter bij marmotten,die na tien dagen
zwelling en verettering der teelballen
m oeten gaan vertoonen.Is de ziekte herkend, dan behoort het paard te worden
afgenaaakt;het Ri
jk vergoedt de schade.
Dehandelingvan hetdierisn.l.omslachtig

en duur (afzondering),de genezingskans
is gering en de kans op besmetting van
menschen is niet uitgesloten.Door dezen
maatregel komt droes in ons land maar

zelden voor; slechts enkele malen bij
dieren,uithet buitenland aangevoerd.In

1928 nam de Veeartseni
jkundige dienst
slechts twaalf gevallen waar.

Droes is voor menschen niet bijzonder
besmetteli
jk; toch kan die besmetting
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kraste teekening op papier overbrengt.
Hieruit volgt,dat dedroge-naald-etsniets
metetsen te maken heeft.Integendeel,het

is eigenli
jk geen zuivere diepdruk meer,
omdat men van de braam gebruik maakt.

Eerli
jkthetop dewerkwijze,gevolgd bij
het graveeren; maar hierbij wordt met
het buri
jn metaal uitgesneden, bi
j de
droge-naald-ets wordt slechts het metaal
verplaatst.
Prenten,vervaardigd volgensdedrogenaal
d

werkwi
jze hebben fraaie, :uweelachtige
partijen zwart.
Somswordtbijhetgraveeren welvan de

droge naald gebruik gemaakt, maar dan
wordendebramen zorgvuldigweggenomen.

plaats hebben. Zelden is dan het neus-

slijmvliesaangedaan,meestalde huid van
dehanden,waarop zwerenontstaan,gevolgd
door verettering van klieren in den oksel.
Ook de longen kunnen aangetast worden.
De behandeling geschiedt met genees-

Drogende olie. Olie, die hard wordt,
wanneer ze aan de lucht wordt blootgesteld. De olie neemt dan zuurstof op

en verharst.Li
jnolie, vooral wanneer ze

met bruinsteen is gekookt, droogt snel.

serum;zonder dat,verlooptde ziekte bij
den mensch sneldoodeli
jk.

Andere drogende oliën zijn: hennep-

Behalve deze zgn. kwaadaardige droes,

Halfdrogend zijn raapolie,katoenpitolie.

bestaater bi
j dieren ook een zgn.goedaardige droes, veroorzaakt door streptococcen,dus een ziekte van geheelanderen
aard : ook een neuskeelontsteking,maar

zonder zweren. Deze ziekte, welke bi
j
verminderden weerstand doorslechtvoedsel,vermoeienis enz. ontstaat, begint a1s
een zware verkoudheid met uitvloeiing

uit den neus;dan gaan de slijmvliezen
van neus en keel zwellen en ten slotte
zwellen de klieren aan de kaken en in de
keel,waardoordevoedselopnemingbemoei-

zaadolie, papaverolie, zonnebloemolie.
Erisookeen soortvischtraan,welkedroogt.
Drogendeoliën worden voorverfbereiding
gebruikt.

Drogerifen. Gedroogde,geneeskrachtige
grondstoffen uit de natuur,die bi
j den
drogistverhandeld worden.
Aloë, sennablaren, opium , slaapbollen,
kinabasten vele andere.
Droogpruim er.Iemand,die eet,zonder

erbi
jtedrinken.

li
jktwordten hetvoedselsomsdoorden
neus terugkomt. De klieren veretteren
en breken door en na langen ti
jd is ten

#,Een droogpruimer van een vent'': een
saaie kerel,een droogpruim.

slotte het paard uitgedroesd.M et echten
droes heeft de goedaardige droes niet te
maken.

Droogscheerder (lakenbereMing).Het
laken,zooalsheteertijdsvan den vulder
kw am ,wasnogrui
genongelijkvan haren.

Droesem . Droes, grondsop, bezinksel,
moer,drab.

D roge-naald-ets. Een soort plaatdruk,
waarbi
jmeteennaald in de koperen plaat
wordt gekrast.Hierbi
jwordtmetaalver-

plaatsten rijstereen braam langsdekras,
even verheven boven het oppervlak van
de plaat. De braam ,zoowel als de kras,
houden den drukinkt vast,welke de ge-

De lange wolharen moesten nog afgeschoren worden en datdeed de droogscheerder
met een soort schapenschaar op een tafel.

Het wasdaarbij verboden de haren met
kaarden op te strijken. Tegenwoordig
geschiedthet scheren met machines.

Droop (veeteelt).W rang,kwalster,uierontsteking bij koeien; in het bijzonder
de vorm, welke bij niet-melkgevende
koeien (pinken, vaarzen, vetweiders) in

DROSSEN- DRUIPEN

den weidetijd voorkomt.Terwijlvan de
gewone uierontsteking in den stalti
jd en
bij melkgevende koeien de streptococcus

de verwekker is, moet a1s de verwekker
van droop een andere ettervormende bacil
aangemerkt worden. De ziekte openbaart

zich doorzwelling,hardheid en watpijnlijkheid van een of meerkwartieren.Er
kan watsli
jmige etteruithettepelkanaal

echter aan den graafen werd uitgeoefend

door den drost.In de geschiedenis zijn
bekend de drost van het graafschap
Zutfen,van Vollenhove,van het Veluwe'
kwartier, van Salland, van Twente, van

llselmuiden en van Haaksbergen. De
drost was leider van het drostengericht

(de rechtbank) en dikwijls de voorzitter
der Statenvergadering. In Holland en

gedruktworden.Indien alle vier de kwar-

Zeeland had de baljuw dezelfde taak.

tieren sterk zi
jn aangedaan,kan het dier
aan droop sterven.In e1k gevalblijfteen

wierven bi
jzondererechten,metnamedie

aangetast kwartier minderwaardig voor
de m elkafscheiding.M en neemt aan,dat
de besmetting langshettepelkanaalplaats
vindten tracht daarom de ziekte te voorkomen,door de tepelgeregeld met collodium af te sluiten.

langinzwangzijn gebleven.W elschaften

Drossen (zeevaart).W egloopen,deserteeren.Gedroste matrozen.

De drosten werden zeer machtig en verder hand- en spandiensten, welke na
afschaëng van vele andere voorrechten

in 1717 de Staten deze diensten af,maar

in Overi
jselstoordededrostzich daaraan

nieten hetduurde tot 1784 voordatdaar,

niet zonder strijd, die rechten werden
pri
js gegeven.
Een derbaljuwen van hetGooiheefteen
bijzondere vermaardheid gekregen. Dat

Iirost. Ilrossaard, opperschout, OVer-

was de dichter P. C. Hooft, die op het

rechter,ambtman.Aanvankeli
jk werd de
naam drossaard,welke spijsdrager beteekende, gebruikt voor den koninklijken

Muiderslot woonde (zie Muiderkring).
Bi
j de omwenteling van 1795 verdween
de naam drost.OnderLodewi
jkNapoleon
herleefde hij. De hoofden der departe-

hofmeester. Later ging de titel over op
andere hoogwaardigheidbekleeders, even-

menten werden toen landdrosten geheeten

a
lsdatbijden naam maarschalkhetgeval
*

en dehoofden derkwartieren drosten.Bij

Anderedergelijkehoogeambten warendie
van schenker,broodbezorger,schrijver.
De graven stelden voor de hooge (li
jfstraffeli
jke)rechtspraak bal
juwen aan,die

rechter,in de Boerenrepublieken bli
jven

geweest; eerst Nvas nAaarschalk de
paardenknecht, dan de opperstalmeester.
IS

in hetOosten des landsdrosten genoemd

werden.Debaljuwschappen,inhetOosten
#,landschappen''genoemd,waren verdeeld

in ambachten,waar een ambtenaar (de
schout)voordelagerechtspraakwerdaangesteld.Toen,bi
jde uitbreiding van het

de staatsregeling van 1813 verdween de
naam voorgoed. De landdrost werd de
prefect, later gouverneur der Provincie
en tegenwoordigcommissarisderKoningin.
ln Zuid-Afrika is de naam drost voor
bestaan.

Druif (zuivelbereiding). Een ronde
houten schijf,gebruiktbi
j de boterbereiding.Indeschijfbevindenzichopeningen
en in hetmidden ervan iseen steeibeves-

leenstelsel,het schoutambt en het drostambt als leen werden uitgegeven,noemde
men hetgebied van drosten van schout:
hooge of hals- en lage of ambachts-

tigd,waarmedede schijfwaterpasin den

heerlijkheden.

Druilm ast. De kleine mast, achter op

karnton op en neer kan bewogen worden

bijhetkarnen.

Behalve met de rechtspraak, kreeg de
drost ook bemoeienis met bestuurszaken;

kleine zeeschepen, welke hoofdzakeli
jk

hij werd belast met overheidsgezag en

kunnen besturen (afb.blz.119).

werd de bestuurder in een gebied.Verleende de graafaan een dorp stadsrechten,
dan benoemde die stad haar eigen schout

ofrichterenhaareigenschepenen(bestuurders).De li
jfstraffelijke rechtspraak bleef

dient om het schip,onder zeil,beter te

Druipen (bouwkunde). Afhangen. De
druiplijn van een dak isdeondersterandli
jn,tegenoverdenokli
jnbovenophetdak.
Druiper is een afhangende,in een punt

DRUIPEN- DRUIVENSUIKER

uitloopende versiering van het kruispunt
van gewelfribben.

Druipendehartjes:eenoverblijvendeplant
met afhangende bloemtrossen. Druipstaart:afhangende staart.
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diepap voegtmen gekiemde gerst(mout)
en Jaathetmengseltwintigminuten bijeen
temperatuur van twintig graden staan;

hetzetmeelisdanindruivensuiker(blanke
stroop) veranderd. Om daaruit alkohol

temaken,voegtmen ergistbijenlaatmen
depap bij33graden gisten.De druivensuiker splitstzich dan in alkoholen kool-

zuur.ls de pap uitgegist,dan bevat zi
j

180/o alkohol.Deze wordt door koken

overgehaald en water danoverblijftheet
spoeling.Deze spoeling bevat alheteiwit
Van de aardappels en is VOOr Veevoer
geschikt.
Druivensuikerkomtin opgelosten toestand
in hetcelvochtvan planten voor en isvan
belang voor de ademhaling van de plant;

zijtrektnl.dezuurstofaan en gaatdaarbi
j

minder zoet is, minder voedingswaarde

overin stoffen,noodig voor den groeider
planten.
Verder is druivensuiker van beteekenis
voordestofwisseling.Hetisdekrachtbron
in hetlichaam.Hetzetmeelmethetvoedsel
Opgenonzen, verandert onder den invloed
van het speeksel, de afscheiding van de

heeften ook mindergemakkelijkkristalli-

alvleeschklieren van de darmkliertjes in

Druilmast.
Druivensuiker. Zetmeelsuiker, glucose,
rechtsdraaiende suiker, een suikersoort,

welke in het plantenri
jk veelvoorkomt,
seert dan rietsuiker. Druivensuiker is in
groote harde, witte stukken en ook in

fi
jne korrels in den handel en wordt
gebruikt door banketbakkers en fabrikanten van kunsthoning. De meeste
druivensuiker is echter in den handelin
den vorm van blanke stroop,omdat daar-

van geen accijns wordtgeheven.

Die blanke stroop wordt uit aardappelen
gemaakt.Zetmeelheeftnl.de eigenschap
door verdunde zuren, verdunde alkaliën
en door moutaftreksel te veranderen in
druivensuiker. Indien de inwerking van
die stoffen gedurendekortentijdgeschiedt,
dan ontstaat er stijfsel,hetwelk in koud
water oplosbaar is. Bij langer inwerking

wordterzetmeelgom (devrine)gevormd.
En bi
j nog langer inwerking ontstaat
druivensuiker, welke geen plakkend vermogen meer heeft.
Van veel belang is de eigenschap van

druivensuiker om te kunnen gisten, bi
j

druivensuiker,dat met het bloed naar de
lever gevoerd wordt. De lever bewaart

die suiker tijdeli
jk en geeft ervan naar
behoefte aan het bloed af. Die druivensuikerisin deeerste plaatsnoodig voorde

spieren,diebijhun werkingdruivensuiker

als brandstof noodig hebben en er koolZuur en Water uit Vormen. ln de spieren
geschiedtdushetomgekeerde van hetgeen
in de planten geschiedt,waaruitkoolzuur
en waterdruivensuiker wordtopgebouwd.
Erbestaateen ziektevan hetgestel,suiker-

ziektegenaamd,waarbi
jhetvermogen der

spieren om druivensuiker te verbranden,

gestoord is.Bi
j die ziekte hooptzich de

druivensuiker in het bloed op en de
nieren scheiden die overmatige hoeveel-

heidafindeurine,welkesomsweltot100/o
suikerkan bevatten.
Van de zuurstofaantrekkende werking van

druivensuiker maaktmen gebruik bi
j de

herkenning en desterktebepalingvan drui-

welke gisting alkoholen koolzuurontstaat.

vensuiker in oplossingen.Indien men bij

Bij de bereiding van alkohol(aardappelspiritus)gaatmen alsvolgttewerk:Eerst

een alkalische oplossing van kopervitriool

maaktmen uit hetaardappelzetmeeldruiArensuiker.M en kookt de aardappels met

warm ingeen rdodekleur,doordaterkoperoxyde,CuO2,gevormd wordt door ontleding van het kopervitriool. Aan die

stoom en maakterdan een pap van.Bij

druivensuiker voegt, ontstaat bi
j ver-
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roode kleur herkentmen de aanwezigheid
van druivensuiker in de oplossing.

gewoonlijk de haringvisscherij,maar ook

Bijverzilvering van spiegelsdoetook het

metdri
jfnetten gevangen.

zuurstofaantrekkende vermogen van druivensuiker dienst. Legt men glas in een
zilveroplossingen voegtmen druivensuiker

steur,zalm,houting,elften spieringworden

bij die oplossing, dan scheidt zich het
zilver af en zetzich neer op het glas.
Rietsuiker of bietsuiker is een andere,
samengestelde suikersoort,welke gesplitst
kan worden in druivensuikeren vruchtensu1
'ker.

Drijfanker (zeevaart).Een schip,dri
jvend op zee,heeft neiging om dwars op
de golven te gaan liggen,waardoor veel
water over het schip komt.Om den kop
van het schip op de golven te houden,
bevestigt men aan den voorsteven een

drijfanker. M en gebruikt daarvoor een
laadboom van 15 meterlengte.Langsdien

laadboom spantmen één derzijden van
een driehoekig zeil.Devrijepuntvan dat
zeilwordtbezwaard meteen zwaar anker.

Dri
jfhamer.

Laatmen nu denlaadboom opzeedrijven,
nadatmen denokken(deeinden)van den

D rijfpaling. Volwassen paling,die den

boom mettrossen aan den voorstevenheeft
verbonden;dan geefthetzeilzooveelweerstand, dat de kop van het schip op de

terugweg naar zee onderneemt door zich

telatenafdri
jven,waardoorzi
jgemakkelijk

golven bli
jft gericht.Sedertde invoering
van den stoom gebruikt men het drijf-

meerden groven kop van deaal,isfijner
enzilverachtigvan kleurgeworden (zilveraal,fi
jnbekken).Zijheefthetaanzien van

anker niet meer. M en laat de machine
langzaam draaien om het schip bestuurbaar te houden en richt den kop van 't
schip op de golven.

in de netten komt.Deze paling heeftniet

diepzeevisschen gekregen.Zie aal.

Drijfsteen.Kunststeengemaaktvanpuimsteengruis met kalk. De naam is mis-

Drijfhamer.Groote,houtentimmermanshamer,(afb.blz.120).

Drijfhond.Een jachthond,die het wild
met den neus opspoort (een windhond
volgthetwild op het gezicht).

Spanielsen bloedhonden volgen hetspoor
met den neus en kunnen dienstdoen om

wild uiteen boschtedri
jven.Velehonden
houden daarbi
j rekening metden standplaatsvan den jageren dri
jven het wild
naarhem toe.Ook den herdershond noemt

men een dri
jfhond.

leidend, want drijfsteen zinkt in het
water.Toch isdesteen betrekkelijk licht.
Drijfsteen isgeschiktom binnenmuren op
verdiepingen te maken,omdat men onder

een drijfsteenmuur geen ijzeren draagbalken noodig heeft; de gewone zolder-

balken zijn sterk genoeg.Verderisdrijfsteen geschiktvoorrookkanalen,omdatde
steen de warmte slecht geleidt en het
waterernietop neerslaat.Puimsteen wordt

aan den Rijn bi
j Andernach aangetroffen
en daarwordtook drijfsteen gemaakt.
Drijftil.Hetriet,dataan deranden van

Drilfnet.Een visclmet,dat uitgezet op
kurken of boeien drijft,in tegenstelling

m et een treilnet, dat gesleept wordt.

ondiepe plassen groeit, zendt worteluitloopers naar hetmidden van den plas.
Die uitloopers zweven in het water en

Onder de drijfnetvisscheri
j verstaat men

kunnen wel 15 meter lang worden.Zij
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strengelen zich ineen en geven stengeluitloopers,welke voldoende steun vinden
om zich op te heffen.De stengels vergaan
en maken met de worteluitloopers een

dri
jvendelaag,waaropweerandereplanten

groeien,die op hun beurt de laag dikker
maken, zoodat zi
j aan de oppervlakte
komt. Op die laag gaan moerasvarens,
zegge, haarmos en wollegras groeien,
waardoor de laag nog dikker wordt en

zooontstaateen drijftil.Ten slottekunnen
berken en elzen ersteun op vinden.Onder
hetgewichtvan aldieplanten,diegeregeld

afsterven en aangroeien,zinkt de dri
jftil
dieper en dieper en ten slotte is de plas

dichtgegroeid. De dri
jftil is een veen
geworden.

121

slijk werd uitgeworpen ofals vulkanische
asch in hetwatervielen later versteende.
Duifsteen wordt als bouwsteen en werd

eertijdsookvoordetrasbereidinggebruikt.
Duikerziekte.Caissonziekte.Ziekte voor-

komend bi
jduikers,veroorzaaktdoorvrijkoming van gas, dat onder den invloed
van den hoogen druk meer dan anders

in het bloed werd opgelost. Zoodra bij

het bovenkomen de druk verlaagd wordt,
vermindert de oplosbaarheid van het

gasen komthetin belletjesvri
j.Diegasbelletjeswordenmethetbloedmeegevoerd,
komen in de hersenvaten,verstoppen de
kleine slagaderen, verstoren de voeding
van de hersenen en maken den duiker

bewusteloos. De wet schri
jft voorzorgsDrijfzand.Eenmengselvanzandenwaver,

maatregelen voor.

aanwezig is,dus bi
jwellen.Opwaartsche

haaks is omgebogen. W andversieringen
hangen aan duimen,welke in den muur

waarin zware voorwerpen verzinken. Het
bevindt zich op plaatsen, waar een opwaartsche waterdruk onder het zand

druk kan ook voorkomen aan het strand,
wanneerhetgrondwater een hoogen stand
aanneemt en de eb laag is.Daarwelt het
grondwater op en maakt dan het zand
zwevend.Vroegerwasereven ten Noorden

Duim. Ilzeren bout,waarvan een eind

zijn geslagen.

van Noordwi
jk een plaatsop het strand,
Waar zoet water stond en waar men 's
winters schaatsen reed. Dat water was
regenwater afkomstig van de duinen;het
zakte naarzee en welde op aan hetstrand

en vormde daar een plas met drijfzand.
Gevaarlijk drijfzand,waareen mensch in
kan wegzinken,komtinonslandnietvoor.

Bi
j grondwerk ziet men nu en dan het
verschijnsel,datbijhetmaken vaneenkuil,
de wanden terstond inzakken.De oorzaak
daarvan is,datmenop plekkengraaft,waar

plaatseli
jkzandaanwezigisentegelijkertijd
wateropwelt.Menspreektdanookvandrijfzand of van loopzand. W erkzaamheden
in drijfzand zijn alti
jd k'ostbaar en soms

geheel onmogeli
jk. Bij het maken van

Landhek met duimscharnieren
en schrankschoor.

sleuven voor gas- en waterleidingen of
voor electrische kabels merkt men, dat

Zulk een duim komt ook voor in de zgn.

drijfzand dikwijls plaatselijk voorkomt.
Tegen dri
jfzand in bouwputten gebruikt
men damwanden (staande planken) om
kanten te stutten.Afb.blz.94.

duimscharnieren, waarbi
j een oog draait
om een staande spil. Afb. blz.121.Zoo
draaien schuurdeuren om duimen in den

muur;kamerdeuren hebben dikwijlsook
duimschar- nieren,die vaak met het fr.

Duifsteen (bouwkunde). Tufsteen,een

poreus,vulkanisch gesteente,dat als lava-

woord paumelle aangeduid worden;(paumellebeteekentscharnier).
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(lengtemaat). Amsterdamsche

duim :2.
) cm,maatvoo!hout.

Nieuwe duim :een cm .
Engelsche duim :2,54 cm.Een Engelsche
voet is 12 duim .

Rijnlandsche duim : 2,6 cm. Een Ri
jnlandsche voetis12 duim.

Duist(landbouw).W intergras.Een éénjarige grassoort,die als onkruid op kleiachtig bouwland groeit en zich in het

najaarzoo sterk ontwikkelt,dat hetland

verstaan onder een duivenmelker iemand,
die eensandersduiven lokt,vangten verkoopt.

Duiventil.Dejachtwetbepaalt,datindien

de eigenaars van gronden erin bewilligen,

aan iemand vanjaartotjaarhetrechtkan

wordenverleend,om duiven te fokken en
die op eens anders land te laten komen.

De grondeigenaars verliezen daarbi
j het

recht,op den omliggenden grond van de
duiventil,deduiven,dieop hunlandkomen,

erin den wintergroen vanziet.Duistvormt
bossen met veel halmen en aren. Vooral
op slempige, natte gronden van klei of
van zand groeitduistwelig.In roggekomt

teschieten.Somsisdatrechteen bli
jvend
zakeli
jk rechtop den omliggenden grond,
dagteekenend uit vroeger ti
jden. Zulke

zi
jweinig voor,welin anderwinterkoren,
daterdan sterk onderli
jdt.Tegen duist

voor (afb.blz.122).De jac'htwet eischt

moetde grond ontwaterd worden.Schapen
eten het onkruid gaarne.

echter,dat het recht telken Jare opnieuw
wordtingeschreven bi
j den Commissaris
der Koningin.Er kan niet meer dan één

Duitsche biefstuk (keuken). Gehm e

duiventilinhetzelfdegebiedzi
jn gevestigd.
Hetrechtvanduiventiliseenheerlijkrecht,
dat ook niet in den Franschen tijd is

biefstuk tot ballen gevormd en licht gebakken.Opgediend met gebakken uien.

Duivelmolen (katoenspinnerii). W olf.
M olen,waarin het katoen ontdaan wordt
van de pitten ofwaarin oud katoen wordt
uitgeplozen.

duiventillen komen veel in Groningen

opgeheven geweest. Thans is dat recht
van weinig waarde. Aan de bepalingen
wordtook nietregelmatig de hand gehouden.
Bepalingen als voor duiventillen bestaan
ook voor eendenkooien en zwanendriften.

Duivelsdrek.Een geneesmiddelder oudheid,dat zenuwbedarend werkt,doch dat
tegenwoordig weinig meergebruiktwordt.
In de Oostersche landen is duivelsdrek

een geliefkoosdekruiderij.Hetiseengomhars van een schermbloemige plant uit
Perzië, een plant van twee meter hoog,
die daar in den ziltigen grond overal

groeit. Als de bladeren zi
jn afgevallen,
sni
jdendePerzendenstengelbijdenwortel
af.Na eenigen ti
jd vertoontzich melksap
op de sneevlakte van den wortel.Dat sap
droogtop en wordtafgeschrapt.Dan volgt
een tweede snede onder de eerste,waarna
de wortel opnieuw begint te gommen.
Ook zietmen somsklompen van gomhars
aan de wortels zitten. Duivelsdrek heeft
een zeer onaangenam e geur, riekt sterk
naarknopook.Bombay is de uitvoerhaven
ervan.

Duivenm elker.Iemand,dieduiven houdt.

De Amsterdamsche Jordaanbewoners,die

er veelal een duivenplat op na houden,

Duiventil te Uithuizen.
Dukaat.Vroegerwasdedukaateen munt
van de Republiek. M en had toen als

rekenmuntguldens,ri
jksdaalders,leeuwen-

D UNDOEK- DW AALLICHT

daaldersengoudendukaten(goudenri
jders).
Elke provincie had haar eigen souvereine
rechtom munt te slaan en ook vele steden
bezaten van oudshetrechtvan munt.Alle
muntinrichtingen stondenonderhettoezicht
van de ,,Generaalmeestersvan de M unt''
hetgeen echterniet belette,datvele geldstukken van een slecht gehalte waren of
het vereischte gewicht niet hadden. In
1659 kwam er een munthervorming en

123

blijfthetboori
jzeralsmenbegintteboren
niet op zi
jn plaats.Afb.blz.123.

erkwamen
' toen nieuwe munten bij:de
dukaton of zilveren dukaat, ook wel zil-

veren ri
jder genoemd, wegende 32,574

gram en met een waarde van 3 gld. 15,

in den vorm van een rijksdaalder;verder

de dubbele dukaton en dehalve dukaton.
Van ouds waren de dukaten in vreemde
landen een veelvoorkomende munt.M en
kende Napelsche, Venetiaansche, Roomsche, Spaansche, Portugeesche, Castil-

verbeelding zich druk bezig met Pikke-

liaansche,Duitsche,Oostenri
jksche,Hon-

rende, onbestendige lichtjes,welke over

gaarsche,Zwitsersche, Deensche en Russische dukaten.

Thanszijnbijons,volgensdemuntwetten
van 1847 en 1901 dukaten gouden munten

van 21 millimetermiddellijn,3,494 gram
gewicht en 0,983 gehalte aan fijn goud.
De Ri
jksmuntslaatze voorrekening van
partikulieren ten dienste van den handel
in goud,van daar dat ze ,,negotiepen*
,)
nlngen genoemd worden. De dukaat
isdus geen wettig betaalm iddel,zooalshet

gouden tientje.Toch is de dukaat van
beter gehalte, daar een gouden tientje
slechts 900 duizendsten fi
jn goud bevat.
Hetdukatengoud isdaarom altijd gezocht
geweesten het gevolg is,dat alle dukaten

uithetverkeerzijn verdwenen.
Dundoek. Vlaggedoek en in ruimeren
zin: de vlag zelf.Het dundoek wappert.

Durk (scheepvaart). Dork. De plaats

Dutter,dopijzerofkeurnagel.
Dwaallicht.Invroegertijdhielddevolks-

de graven der afgestorvenen zouden danSen. Dat Waren, naar men meende, de
zielen der afgestorvenen, die geen rust
konden vinden. De zwerver, die afging

op die lichtjes,moestverdwalen.ln het
schijnseldansten de heksen.In Holland
sprak men van stalkaarsen (stal;altaar?).
Daarnakwam ereen ti
jd,datmen aanhet
bestaanvan hetverschi
jnselgingtwi
jfelen.
Zelden kwam hetvoor,dat men het van

dichtbi
j meendewaargenomen tehebben.
Erzi
jn verscheidene natuurverschi
jnselen,
welketothetgeloofaan dwaallichten heb-

ben kunnen bijdragen:de oogen van een
dier in de donkere eenzaamheid van een
moeras, glimwormen en andere lichtgevende insecten,rottend hout.De glim-

wormen zijn Johanneskevers,waarvan de
ongevleugeldewijfjesin hetgrasen in de
struiken schuilen en lichtgeven, terwi
jl
@
de gevleugelde lichtgevende m annetles
er boven zweven.Van deze glimwormen

in het schip, waar zich het kielwater

zi
jn erdriesoorten in onsland.In debos-

(lekwater) verzamelt.Figuurlijk:de durk

schen van het kasteelDe W ildenborch te
Vorden kan naen ze sonas in groot getal
waarnemen.M en noemt ze doolvlammen
of grafsterren.
De wetenschap meende een verklaring
gevonden te hebben voor de dwaal-

van alle kwaad.

Dutter (bankwerker). Dopi
jzer, keurnagel.Stalen stift met een stompe punt,
waarmede men het m iddelpunt van een

gataangeeft,datinheti
jzergeboord moet
worden.ln den kleinen put,dutof deuk,
welke men metden dutter slaat,vindthet
boori
jzer zijn eersten steun.Zonder dut

lichtjesenwelin deeigenschap vanfosforwaterstof,om bij vermenging met lucht
reeds bi
j gewone temperatuur te ontbranden. Die fosforwaterstof zou bi
j
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rotting van dierlijke stofontstaan en zou

ste di
jkgraven dagteekenen uit de 14e

Vcrmengd kunnen worden m et moerasgas,
dat door gisting van celstof in het veen
ontstaat, en vlam kan vatten. M et deze
voorstelling is echter het bestaan van

overman van de mark,indien er dijken
teverzorgenwaren.Marken zonderdijken

dwaallichten nietaannemelijker geworden.

richters of holterichters. De di
jkgraaf

geli
jke nevellagen,welke doorhetmaan-

van de mark ontwierp de keuren (reglementen)en voerde debesluiten uit.

Eermoetmen aannemen,datdunne bewe-

eeuw. Later gaf men den titel aan den

hadden alsvoorzitters markerichters,boer-

licht beschenen worden, den indruk van

bewegendevlammetjesmaken.
Dedwaallichtenzi
jnthansgeenonderwerp

Dilkstoel. Dijkbestuur,oude naam voor

van besprekingen meer.Niemand ziet ze
m eer en niemand wordtmeerdoordwaal-

waterschap zelf heet soms dijkstoel.De
di
jkstoel van het polderdistrikt ,,OverBetuwe''. De dijkstoel van het polderdistrikt ,,Maas en W aal''. De dijkstoel
van Vianen.Dedijkstoelvan deRhenen-

lichtmisleid.Zijbehooren in den ti
jd van
heksen en geesten.

het bestuur van een waterschap.Ook het

Dwarskuil (visscheris). Sleepnet, dat

sche Neede.

op de Zuiderzee gebruikt werd om aal
en garnalen te vangen. De dwarskuil is
een zakvormig net,evenals de wonderkuil

Dergelijke samenstellingen met ,ydi
jk''
heeftmen in di
jkgraaf(voorzittervan een
waterschap), di
jkschot (omslag voor het
onderhoud van dijk of polder), gedijkslaagd(onderhoudsplichtig),dijklasten(po1derlasten).

endekwakkuil;hijwordtgesleeptaaneen

boom ,dwars van den botter naar buiten
uitgestoken. De wonderkuil sleept men
tusschen twee botters in : de kwakkuil
aan twee boomen.

Dwingend recht. M en onderscheidt
dwingend en aanvullend recht.Dwingend

ishetrecht,waarvan menbijeen overeenkomstnietmag afwijken.Datzijn bepalingen omtrentdeopenbare orde,degoede

zeden,bepalingeninzakeminderjarigen en
dergelijke.Aanvullend rechtgeldt alleen,
wanneer parti
jen bijxhun overeenkomst
niets anders hebben bepaald. Zoo geldt

aanvullend recht bi
j een huweli
jk, dat
zondervoorwaarden isgesloten.De echte-

lieden zijn dan doorhetaanvullend recht

in gemeenschap van goederen gehuwd.

Een arbeider,die bij de arbeidsovereenkomstgeen andere bepalingen schriftelijk

Ebbenhout. De naam van verscheidene
zwarte, zware hputsoorten. Het echte
ebbenhout is zeerzwaar,heefteen soorte-

lijk gewicht van 1,33,is bros,hard en
glanzend.De houtvaten ervan zijn met
versteende sappen opgevuld. Het hout is
geschiktvoordraaiwerk en voormeubelen;

in den ti
jd der0.1.Comp.maakten de
Chineezen geheele meubelinrichtingen van
ebbenhout. De zwarte tafels van tegen-

woordig zi
jn echter meestalvan gekleurd
beuken-ofiepenhoutenzi
jnminderzwaar.
Ebbenhout is afkomstig van tropische
boomen. In Suriname groeit een soort
met groenachtige kleur. Zuiver zwart
ebbenhout, zonder aderen of vlammen

geldta1shetfi
jnste.

heeft gemaakt, heeft recht op vol loon

bi
jziekte,en we1gedurende,,betrekkelijk
korten tijd'' De huurder, die in zi
jn

huurovereenkomst geen bepalingen heeft
gemaakt omtrent kleine herstellingen aan
het gehuurde pand,isverplicht deze voor

zijn rekening tenemen.
Dilkgraaf. Oude naam voor voorzitter
van een waterschap (polder).De naam is

Eek (looieril). Eikenschors,die totrun
wordt vermalen, om bij het leerlooien
gebruikt te worden.

Eenhoorn.Bijbelsch woord,voorkomend
onderJob 39 :12-15:,,Salden eenhoorn
U willen dienen,sosultgijden eenhoorn
metsi
jn touw aan deboomen binden en
sa1hi
jde leeghten achter U eggen.'' In

een voortzetting van den titelvan opzich-

de Leidsche Vertaling werd het woord

ters der dijken (graaf beteekent ook
opzichter,vergelijk:pluimgraaf).Deoud-

juister doorwoudos (oeros)weergegeven.
De eenhoorn is een fabelachtig dier,dat
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wordt voorgesteld als een wit paard met
een gedraaiden hoorn op het voorhoofd.
De eenhoorn zou alleen door een maagd
gevangen kunnen worden. Reeds op de
Assyrische en Perzische gedenkteekens
komen afbeeldingen van den eenhoorn
voor.Voortsnoemde men den narwalwe1
eenhoorn, wegens den langen stoottand
van dezen visch. De verpoederde tand
gold a1s een geneesm iddel tegen vallende
ziekte.
In dewapenkundeisdeeenhoorn een paard
met een geitenbaard,gespleten hoeven en
een leeuwenstaart. De stad Hoorn voert
een eenhoorn in haarwapen.De eenhoorn,
diealswapen hetachterschip van deRoyal

Charles(hetadm iraalschipderEngelschen,
dat de Hollanders op den tocht naar

Chattam buitmaakten) sierde,wordt nu
bewaard in het Ri
jksmuseum te Amster-

dam en draagt als onderschrift:Dieu et
mon Droit.
Apotheken hebben dikwijlsden eenhoorn
als uithangteeken en verder is eenhoorn
een geslachtsnaam .
Eenruiter.Broeibak met één groote ruit.
Afb.blz.125.

zekeren stand, dat eerezaken onderzoekt
en berecht. Zulke raden kwamen reeds
in de M iddeleeuwen voor.De tegenwoordige militaire eereraden berechten eerezaken van militairen en beleedigingen
van oftwisten tusschen oëcieren onderling.

Soms wordt voor burgerlijke zaken een
eereraad benoemd.M inister Kuyper verzocht berechtiging door een eereraad,

inzake zi
jn handelingen met ridderorden.
Eerlijk (veehandel).Zonderonzichtbare
gebreken. I)e verkooper is aansprakeli
jk
voor de schade, welke de kooper lijdt,
*nd*
l
1en na den k'
oop eenig verborgen

gebrek blijkt.Zoo zi
jn piepende danap,
koppigheid,kribbebijten van paarden en
li
jfbieden Van runderen, ongansch bij
schapen alle verborgen gebreken, welke
de koopnaan,ook alishi
jzeerdeskundig,
nietmeteen oogopslag kan zien.

De kooper vraagt daarom bij de onderhandeling of het dier geen verborgen

gebrek heeft,ofhety,eerli
jkl'is.
Eest. Drooginrichting voor gekweekte
handelswaren :hennep,vlas,tabak,cichorei-

wortels,mout,dennekegels.Bijden ,,rookeest'' gaan de verbrandingsgassen langs
de te drogen waar,die op een doorzeefde

plaatboven een vuurligt.Bi
jden ,,luchteest''worden de verbrandingsgassen door

plaatijzeren buizen naar den schoorsteen
geleid en komen dusnietin aanraking met
de waren.Deze drogen door middel van
de verwarmde lucht. Het woord eest is

v
erwant met delati
jnschewoorden aestas
zomer en aestus - hitte.

Egelantier.W ilde roos,rozelaar,hondsroos. Deze roos wordt veel gebruikt als

onderstam, waarop fi
jne soorten geënt
worden.Voorts isEgelantier de naam van

een bekende rederijkerskamer,reeds vöör

E.enruiter.

Eenworm (landbouw).Zie emelten.
Eereraad. Een soort van rechterli
jk
lichaam, samengesteld uit personen van

1518 te Amsterdam gesticht.Deze kamer
voerde op haar wapen een voorstelling
van Christus aan een kruisvormigen
egelantierstruik,waaronder de zinspreuk:
n Liefdebloeiende'',doelende op Chris,,I
tus,diein liefde bloedde en op deKamer,
onder welks leden de liefde bloeide.

Egge (bouwkunde).Debinnenrand van
een muuropening, voor het kozijn uit-

EGGE- EIGENGEERFDE

stekende.Kantelaaf,neg.Vroeger werden

Eierstok.Hetorgaan,datdeeieren voort-

de neggen dikwi
jls versierd met hoek-

brengt. Bi
j vrouwelijke zoogdieren zi
jn

steenen van natuursteen.

Egge (landbouw).W erktuig,bestaande
uiteen houten of i
jzeren raamwerk met
tanden, dat gebruikt wordt om de grove
kluiten op hetbouwland tebreken,onkruid
teverdelgen ofzaad metaardetebedekken.
Ilat Nzerk heet eggen,*
ln Zuid-Holland
slechten.

Egge (timmerman).Eg,vouw.Deneg

van een bijlofbeitelisde geslepen kant.
Beitels hebben gewoonlijk slechts één
egge, bijlen meestal twee. Een oude
zegswijze is:zonder eg of eind. (Afb.
blz.126).
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Steekbeitels(één egge ofvouw).

de eierstokken ovale licham en,naast de
baarmoeder gelegen en door eileiders
ermee verbonden.In den eierstokbevinden

zich eiblaasjes, door Reinier de Graaf
(1641- '73) voor 't eerst beschreven,

waarin zich regelmatig eicellen vormen.

Hetrijpeei,de eicel,verplaatstzich door

den eileider naar de baarmoeder, de
bevruchtingheeftreedsindeeileiderplaats.
De eierstok heeft een regelenden invloed

op hetgestel.Vrouwen,bijwie de eierstokwerking isafgeloopen,li
jden aanvankelijk aan bloedaandrang naar het hoofd
en aan hoofdpi
jn.Hetonderhuidsche vet

gaatzich ontwikkelen.Bleekzuchten beenverweekingwordenookaan gebrekkigeeierstokwerking toegeschreven en als geneesmiddelworden aftreksels van dat orgaan,
afkomstig van dieren,toegediend.
Eigendom . Het eigendom is het goed,
dat men in bezit heeft. De eigendom is
het recht, dat men op het goed heeft.
M en onderscheidt de bloote eigendom
van de volle eigendom . De eerste is de
eigendom zondervruchtgebruik,dataaneen
ander toebehoort. De tweede, de volle
eigendom ishetrechtop hetgoed,zoowel
als op de vruchten. Ouders hebben het
vruchtgebruik van het goed van hunne

minderjarige kinderen.Zijn de kinderen
meerderjarig geworden, dan treden deze
in hun recht van vollen eigendom ; tot

zöölang waren zi
jbloot-eigenaren.
Vol eigendom is het volledigste zakelijk
recht; het rechtvri
jgenotvan een zaak
te hebben en er op.volstrektewijze over
te kunnen beschikken. Bloot eigendom
is de eigendom van een zaak,waarop een

zakeli
jk recht van een ander drukt,zooa1serfpacht,hypotheek,vruchtgebruik enz.
Eigengeërfde. Eigenerfde, eigen-landbezitter: landbouwer,die een eigen erf
heeft.Vroeger was het de naam van een

afzonderli
jken stand.Vooralin Friesland
Eggig. Scherp zuur,wrang,stroef. Door
het eten van zure vruchten worden de
tanden eggig.

Eierlifst (bouwkunde). Eierstaaf. Lijst

ofband,versierd metfguren in bladvorm,
die aan eieren doen denken.

en in Groningen gaf het bezit van eigen
erf het recht,mede te beslissen in zaken
van bestuuren rechtspraak.In het Reglementvan den Vorstvan 1814werd bepaald,
dat de Staten van de provinciën zouden
worden gekozen doordesteden,de ridderschap en de eil ngeërfden.

EIGENGEREID- EM ELTEN

Eigengereid. Eigenli
jk beteekent dit
woord: ,,zelf gemaakt''. Het is afgeleid
van reeden,reiden : vervaardigen. In de

Oostelijke provinciën spreekt men van
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appel kan lang bewaard worden,zelfs tot

Mei.Gewoonli
jk kweekt men den boom
op stam,nietin struikvorm .

eigengereid linnen.Voorfsbeteekenteigengereid:eigengerechtigd.M en zegtdatvan
iemand,diezonder machtiging van hooger

Elft (visscherij).Een visch metpaarle-

hand,maatregelen neemt, welke hi
j op

gespleten en de oogen zijn halverwege
bedekt door kraakbeenige, onbewegelijke

eigen gezag nietnennen naag.

moerachtigen glans op den rug en m et
goudglanzende zi
jden. De bek is ver

oogleden. Elft is verwant aan haring,
Eigenhandig testam ent. Een testament
door den er:ater zelf op schrift gesteld,
onderteekendintegenwoordigheidvan twee

getuigen en bij den notaris in bewaring

gegeven.De notarismaaktvan de bewaar-

geving een akte op. Bi
j een openbaar
testamentgeeftde er:atermondeling zijn

uitersten wiltekennen en denotarismaakt
Van het medegedeelde een akte op.

Bijeengeheim ofbesloten testamentwordt

het gesloten en gezegelde testament in
tegenwoordigheidvan viergetuigen aanden
notaris gegeven, die daarvan een akte
opmaakt.

Een onderhandsch testament(zondernotaris) is alleen rechtsgeldig voor kleine

wordt70cm lang en eenigekg zwaar.Zij
leeftin zee en zwemtin Juniderivieren
op,om op de zandbanken te paaien. Er
wordthierte landeweinigelftmeergevan-

gen en daarom kennen wijdezevisch het
bestein gerookten toestand,uitFrankrijk
aangevoerd.

Ellen (houthandel). Afkorting

van

twaalfellensspar, een spar van 12 ellen
lengte.Benam ing van ruw Noorsch hout
van bepaalde afmeting. Naar lengte en

dikte onderscheidt men sparren,juffers,
kolders,ellens en heipalen.
Ellenszijn van onder 15 cm dik en Ongeveer 11 m eter lang.

beschikkingen,zooalsover sieraden,begra-

fenis,familiestukken en dergeli
jke.
Eigen richting (rechten). Zich zelf
recht verschaffen,zonder de hulp in te
roepen van de overheid. Vroeger kwam
die vorm van rechtverschaëng vaak voor,
toen de macht van den staat nog zeer
gering was.Tegenwoordigiseigen richting
verboden,behalve in gevalvan noodweer

Elzenvlag(boschbouw).Deroodeelzenvlag is een schimmelsoort in de groene
elzenknoppen, welke als een roode vlag
uitgroeien.

Emelten (landbouw). Eénworm,grauwe
worm ,hemo,hamel.Larven van de langpootm ug, welke mug *
ln Amsterdam

,#glazenwasscher'' genoemd wordt. De

(noodzakelijke verdediging van eigen of
andermansgoed,lijfofeerbaarheid tegen
wederrechteli
jke aanranding).

emelten zi
jn schadelijk voorhetweiland.
Zijkomen in Aprilen Meibi
jzachtweer

Eileider (ontleedkunde). Een der twee
vliezige buizen ter weerszi
jden van de

de weide een wintersch aanzien krijgt.
Bijkoud weerkomen ze nietboven.M en

baarmoeder,welkeruiteinden in de buurt

kan ze ontdekken door benzine in het

van den eierstok open zi
jn. De eicellen,

weiland tesprenkelen:zijkomen dan snel

die den eierstok verlaten,worden in die
openingopgevangen ennaardebaarmoeder
geleid.

Bi
j vogels vormt zich in de eileider de
dooier,omgeven dooreiwit,tweevliezenen
een kalkschaal.
Eie enerKlum ke.Een algemeen bekende
tafelappel, die in Limburg het beste
groeit.De smaak is matig goed,m aar de

boven den grond en vreten graswortels,
waardoor de zode 1os komt te liggen en

boven den grond.
Emelten komen voor in natte gronden.

De wijfjes der langpootmuggen leggen
in Augustus en September haar eieren
op geringe diepte in den grond,liefst in
weiland metopen plekken.Na een maand
komen delarven uiten gaan terstond eten.

Zi
j verschuilen zich tegen de koude in
den grond en kunnen vochtigheid goed
verdragen.
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EM M ERZEIL- ENGELSCHE PLEISTER

Men bestri
jdt de plaag door 's avonds
een mengselvan Parijschgroenen zemelen (1 op 25)in kruimeligen toestand op

Endeldarm (ontleedkunde).Hetlaatste
eind van den karteldarm ofdikken darm .

het weiland te strooien.M en moet voorZorgsmaatregelen nemen tegen hetstuiven

Engelsch leer.Eengewevenstofvanharde

bijhetmengen,omdatParijschgroeneen

gekeperd en wit gebleekt. De inslag
bedekt drie kettingdraden. Engelsch leer
gebruikt men voor broeken, vesten en
s
choenen, tegenwoordig ook voor regen@

ZN/aar maagvergifis.De emelt
en eten het

vergifmetde zemelen op en sterven.M en
kan ook 's nachts hetweiland rollen,om
ze dood te drukken.M en kan ze vangen
doorgreppelstegraven,waarin ze'snachts
terechtkomen.Kippen en kraaien eten er
vele op.ln M eiverpoppenzezich endoen
dan geen kwaad meer.

kettinggarens en met fijnen inslag,vast

JaSSen.

Em m erzeil. Een zeil,dat bevestigd is
aan een soortra,wel
ke,meteen buiten het

midden bevestigdeli
jn,aan den mastwordt
geheschen. Een emmerzeil wordt alleen
op sloepen en binnenschepen gebruikt.
Afb.blz.128.

Engelsche Naad.
Engelsche naad.Een verbinding van de

randen van twee stukken stof,waarbi
jde

randen rechtop staan.M en legt de twee
stukken op elkaar,stiktze langsde randen
vast, vouwt de stof geheel om met de
naad naar binnen en stiktdan,bu,iten de
omgeslagen randen,de stof tegen elkaar.
Er is dan een vouw ontstaan,die rechtop
staaten diederanden omvat.DeEngelsche

naad is alleen voor fi
jn goed doelmatig,

Emmerzeil.

anders wordt de vouw veelte dik.

Engelsche pleister. Dun linnen met

End (scheepvaart).Een touw heet aan
boord een end.Het einde ervan heet de
#.tamp''en degroeven tusschendestrengen
ofkardeelen heeten de ,,tieren''.

vischlijm en benzoë-tinctuur bestreken,
rozerood gekleurd. M en gebruikt deze
pleister voor een onzichtbare bedekking
van kleine huidwonden.

ENGELSCH ROOD- ENGELSCHE ZIEKTE
Engelsch rood. Verfstof, afvalprodukt
van zwavelzuurfabrieken, bestaande in

hoofdzaak uit ijzeroxyde. Het is een

okersoort evenals doodekop.Het is goed
metolie te vermengen en heefteen groot
dekkendvermogen en isgoedkoop.M etalen
kan men er echter niet mee verven,
omdat het wat zwavelzuur bevat.

Engelschesnilbokking.Gerooktekanaalharing,een afzonderlijke,groote haring-

soort,welke leeftin de Noordzee,in SeptembersamenschooltendanlangsdeEngelsche kust naar het Zuiden trekt,om te
paaien.De Engelschen visschen naardeze
haringtotDecemberenlevereneenproduk-t,
dat bekend is als ,,Engelsche walharing'',

welke zij in overvloed gebruiken. De
vitamine in traan is afkomstig van het
voedsel der visschen, waaruit de traan
bereid wordt. Dat voedsel bestaat uit

dri
jvend wier, uit zonri
jker, zuideli
jker
streken afkomstig.

Gewoonli
jkontstaatdeziektein heteerste
levensjaar; dat een kind in het eerste
jaar vrij van de ziekte blijft en in het
tweedejaareraan gaatli
jden,iszeldzaam.
Bi
jheeljongekinderen wordtde schedel
het eerst aangedaan,dat is het lichaamsdeel,dat het sterkstgroeit.De beenderen
missen de noodige kalk en fosfor,worden
week en buigzaam, de schedel wordt

grooten dun van wand,detanden blijven
kleinenwordenbruinvankleur.Bijoudere

(aandewa1gekaakteharing),welkemeestal
gerooktwordt tot sni
jbokking.Engelsche
snijbokking is grover dan onze Doggers-

kinderen ziet men,dat romp en beenen

bankharing, welke, in tegenstelling met

rug wordt krom, het bekken wordt plat,

deEngelschewerkwijze,aan boordgekaakt

en veelaltot pekelharing verwerkt wordt.

het eerst aangetast worden.De beentjes
zi
jn pi
jnlijk,de gewrichten verdikt, de
de borstwordtscherp van vorm (kippeborst). Daarbi
j komt een verminderde

weerstand tegen ziekten in het algemeen.

Engelsche ziekte.Een ziekte van jonge
kinderen en jonge dieren, welke ziekte
feitelijk bestaat uit een stoornis van de

stofwisseling van fosfor en kalk, veroorzaakt door gebrek aan een bepaald soort
vitamine, het D vitamine,dat de zon in
de huid en in bepaalde voedingsmiddelen
vormt. De Engelsche ziekte is dus een
ziekte,veroorzaakt door gebrek aan zon.
Denaam zou volgens sommigen zoogeko-

De ziekteis aan de genoemdeverschijnselen gemakkeli
jk te herkennen, maar
moeili
jk wordtdatsomsin lichtegevallen,
waarbij de verschi
jnselen niet zoo kenmerkendzi
jn.HetonderzoekmetX-stralen
brengt soms de ziekte aan het licht bi
j
kinderen zonder gewrichtszwellingen,ter-

wijlsomskinderen metdikke gewrichten
deziektenietbli
jken tehebben.

zen zi
jn,omdatde Engelschman Glisson

De behandeling van Engelsche ziekte
geschiedde vroegervaak metzoute baden.

opdedikkeenkels,welkeerbijvoorkomen.

Tegenwoordig is zi
j meer gerichtop de
verschaëng van het D-vitamine, hetzi
j
methetvoedsel,hetzijonmiddellijk door

in1650deziekteuitvoerig heeftbeschreven.
Volgensanderen heeft de naam betrekking
Deziektekomtalleen in gematigde luchtstreken voor.ln hetZuiden enin hetNoor-

deniszijweinigbekend.Indetropen isde
ziektezeldzaam,hetlichtisdaarzeer sterk.

Toch zijn negers,doordatzeeen donkere

hux
'd hebben,welke weinig licht doorlaat,

de zon. Levertraan is bekend om haar
groot gehalte aan D-vitamine,evenalsalle
gerechten uit vette visch bereid. De

geijkte,verpaktelevertraan bevatgewoonlijk tweemaalzooveelwerkzame stof als
de onverpakte, 1os verkochte levertraan.

zeervatbaar,hetgeen bli
jkt,alszeingema-

Jongezuigelingen verdragen de levertraan

Zuid-ltalië,dienaar Noordeli
jker streken
verhuizen,krijgen gemakkelijk de ziekte.
In Noordelijke streken,waar weinig zon

soms niet. Het vitamine wordt echter
thanskunstmatigbereid :een Nederlandsch
fabrikantheefthetin kristalvorm gemaakt,
waardoor het een groote zuiverheid heeft
gekregen.Omdat het aan de lucht bloot-

tigde streken gaan wonen. Kinderen uit

is, zou men veel Engelsche ziekte verwachten.Toch isdatniethetgeval,doordat
de l
evenswi
jze der bewoners tegemoet
komt aan dat gebrek aan zon.Zijputten
de noodige vitamine uitvet en uittraan,
W oordverklaring.

gesteld,gemakkelijk ontleedt,wordt het
kunstmatige vitamine in olie bewaard of
anders in chocolade Nikken verwerkt.
Deinwerking van dezon op de huid heeft

ENGELSCH ZOUT- ENGELTIN
dezelfde werking,a1s de verstrekking van
vitamine in het voedsel. W aar de zon
komt, behoeft de dokter niet te komen.
Zitten in de zon voorde ruiten heeftgeen
uitwerking,omdat gewoon vensterglas de
werkzame,ultraviolette stralen tegenhoudt.

gebmikvanvitamineD bi
jkinderen,behoeft
men echter niet te vreezen,daar de doelmatige dosis vele malen kan worden
overschreden, zonder dat daaruit eenig
nadeel voortvloeit.

Kunstzon (kwartslamp) is werkzamer;
verbli
jf aan zee is zeer doeltreffend,

OokbijdierenkomtEngelscheziektevoor.
Paarden kri
jgen beengebreken (overhoef,
spatten, gallen, steile kootgewrichten);

omdat het zonlicht daar zoo sterk is

het veulen doet geen dartele sprongen,
heefteerneiging te gaan liggen.De erfe-

(kleuterzorg van Dr.Mol,strandkolonies).
Hetzeewaterkaatstde ultraviolette stralen
terug.

Toch is de behandeling van Engelsche
ziekte niet zoo schetsmatig als hier is
voorgesteld, want er komen vormen van
Engelsche ziekte voor, welke noch door

zonneschijn,noch doorlevertraan genezen

kunnen worden. Een dieet van vruchten
en groenten geeftdan een betere uitkomst.
Hieruitvolgt,daternogandere,onbekende

oorzaken van de ziekte moeten zi
jn.Op
dien grond ontkennen sommigen,dat het
wezen der ziekte in vitamine-gebrek zou

zi
jn gelegen en zoeken de oorzaak in een

li
jkheid derziekte ofdevoorbeschiktheid,
welkebijkinderen somsduidelijkaan den
dag komt,zietmen ook bijpaarden.De
zware,grove rassen zi
jn veelvatbaarder
dan de fijne,edele rassen,die niet zulk
een sponsachtig beenstelsel hebben. De
zware rassen kan men op zure,zanderige
gronden niet fokken.Er is te weinig kalk
en fosforin hetgrasen hethooi.Opfokken

indonkerestallengeeftbi
jelkrasdeziekte.
De ,,Dikkopziekte''van paarden in Z.Afrikaisnietandersdan Engelsche ziekte.

Honden kri
jgen door de ziekte kromme
pooten;de fi
jne varkensrassen zi
jn vat-

besmetting of in een stoornis van de af-

baarder dan de grove. Kuikens raken de

scheiding derbijschildklieren.
DeEngelscheziektekan in alleti
jdperken

veeren kwijt,en kri
jgen kromme pootjes.

totstilstand komen en genezen.Indien de

beenafwi
jkingen nietalte grootzijn,verdwijnenzi
jopdenduur.,,Bakkerbeentjes'',
waarbijde enkelsniet verderdan 6 cm
van elkaar staan verdwijnen geheel.,,0$eenjJ
@eSj# worden weer recht.Een hooge
rug verdwijnt in den regel eer dan een
zijdelingsche buiging van de wervelkolom.

Op hetgebied van Engelsche ziekte zijn
veel belangrijke proefnemingen verricht.
Daarbi
jisgebleken,dateen dieetri
jk aan

fosfor,doch arm aan kalk of omgekeerd,
hetziektebeeld kan verwekken,zonderdat
soms levertraan a1s geneesmiddel helpt.
Een bepaalde verhouding van fosfor en

kalk is dusin het voedselnoodzakelijki'
hetgeen te veel aan fosfor of aan kalk
Nzordtopgenonaen,is onNzerkzaana.à4erk-

Nraardig zijn ook de proeven

genom en

metdieren,aanwieeen overmatigehoeveelheid vitamine D werd toegediend.Deze
bleken ophooping van kalk in hun organen

Soms kan men dan hun snavels en pooten
krona buigen. Onderzoekingen in het
Landbouwproefstation te Hoorn hebben
geleerd,dat,voorgenezing van varkens en
kippen,vischmeel,haringmeel en pufmeel

zeer werkzaam zi
jn,in tegenstelling met

bloedmeel en dierenmeel. De eerste
voedingsstoffen bevatten D vitamine; de
laatste niet.
Engelsch zout. Bitterzout. Zwavelzure

magnesia. W itte, doorschijnende, naaldvormigekristallen,dieinwatergemakkelijk

oplossen en als afvoermiddel gebruikt

worden.Hetzoutwordtmoeilijk doorhet
darmsli
jmvlies opgenomen,onttrekt zelfs
water aan het sli
jmvlies, waardoor de
ontlasting waterig wordt.
Engelsch zout komt voor in zeewater,in

de bovenste zoutlagen van de mi
jnen bi
j
Stassfurt en in sommige bronwateren.
Hetwerd in 1695 doorEngelschen ontdekt.

te kri
jgen;de urine was met kalkzouten

Engelsch zwart.Zwarteverfstofgemaakt
van cokespoeder en een bindmiddel.

enkalkbleekdusaltesterktezi
jn geworden. Voor schadeli
jke werking van het

Engeltin.Van ouds waren de ambachtsgilden aan strenge keur van hun waren
onderworpen, dus ook de tinnegieters.

verzadigd en hetbloed bevatte veelfosforzure zouten. De stofwisseling van fosfor

ENGERLING- ERFDIENSTBAARHEID

In 1688 werden de oude keurstempels
afgeschaft en drie nieuwe keurmerken

ingevoerd.De fijnste soorttin - engel-

tin genoemd
werd met een engel
gemerkt.Daarop volgde tin meteen roos
gemerkt: roostin. Op de derde soort
kwam het stadswapen te staan. De zgn.
kleine keur zette men op een vierde soort,
diegestempeld werd methet stadswapen,
waarin de letters KK voorkwamen.

Engerling (landbouw). Larve van den
meikever.Dezelarvenlevendriejaarinden
grond,liefstinhumusrijkeaardeenetendaar
allerleiplantenwortels.Na drie jaar verpoppenzijzich een meteronderdeopper-
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,1eppekroon''#,,versierd met eppenloof en
wingerdranken''*
De naam wilde eppe bedoelt de hondspeterselie.
Erf. Omheinde grond behoorend tot de
omgeving van een boerenwoning.ln ver-

heven stijl:de grond reedsdoordevade-

ren bewoond.Vroeger werd de benaming
erf'' veel gebruikt voor bouwgrond in
de stad. Een ledig erf is bouwterrein.
Thans is het woord in samenstellingen de
naam voor vast goed: Erfdienstbaarheid.
Aangeërfde:naburigeeigenaar.Hetonder-

houd van dijken berustte vroeger vaak
bij de aangeërfden: de eigenaars van

vlakte en na zes weken komen de kevers

aanliggende gronden.

uit.Pas in het voorjaar komen ze naar
boven,paren en leggen eieren.Zijn in
zekerjaardeomstandighedenvoordeontwikkeling der eieren bi
jzonder gunstig,
danheeftmenvierjaarlatereen meikeverplaag, want de eieren hebben drie jaar

758 van het Burgerli
jk W etboek is een

voor hun ontwikkeling noodig.

Erfdienstbaarheid. Volgens art. 721-

erfdienstbaarheideenlast,waarmedeeenerf

(onroerend goed)bezwaard is,totgebruik
en ten nutte van een ander erf, hetwelk
aan een anderen eigenaar toebehoort.

Het is een zakeli
jk recht:een erfdienstEnk (landbouw). Hooggelegen aaneengesloten bouwland,bijeen dorp gelegen.
W aarschijnli
jk was de enk eerti
jds in
gemeenschappeli
jk gebruik bi
j de markgenooten en werden deboerderijeneromheen gebouwd.
Ten Noorden van Holten en Eibergen
spreekt men van esch. Glimmer Esch.
Zuidlaarder Esch. Ten Zuiden daarvan
van enk:Vordensche Enk.

baarheid kan alleen op een zaak en niet
op een persoon gevestigd worden.
Alle erfdienstbaarheden bestaan in de
verplichting om iets te dulden of ietsniet
te doen.

Voortdurendeerfdienstbaarheden zi
jn zulke, welker gebruik voortduurt, zonder

menschelijk toedoen, zooals een waterloop, hetgootrecht,uitzicht.Niet voort-

durende erfdienstbaarheden zijn hetrecht

Enter (landbouw).Eénjarig rund,paard

Van Overgang, Van Water halen, van
beesten weiden.Zichtbare erfdienstbaar-

ofschaap.Enterstier:pinkstier.Enterling :

heden zijn die van deur,venster,water-

een 1am van een éénjarig schaap. Enter

leiding.Onzichtbare erfdienstbaar-heden

is afgeleid van ewinter:een winter oud.
Een twente
r is een rund,paard of schaap
@
van twee Jaar.

Enteren. Aan boord klampen van een

vi
jandelijk schip.Hierbijmaakte men van

werpankers en van enterhaken gebruik.

Hetiseen stri
jdwi
jzevan vroegertijd.
Eppe. Selderie,soms ook peterselie.De

Grieken tooiden de overwinnaars bi
j de
spelen op de landengte van Corinthe
met eppe.M en sprak vroeger van ,,versierd meteppeen klimop''ofvan ,,kransen
van eppe en mirthebladeren''en van den

zijn: een verbod om op een erfte bou-

wen, om hooger dan tot een bepaalde
hoogte te bouwen,om beesten te weiden.
Erfdienstbaarheid van licht wil zeggen:
het recht om zooveel vensters te maken
als men goed vindt,zonder hetrecht om
later hetaantalte vermeerderen en zonder

datdithetrechtvan uitzichtinsluit(matglas). Erfdienstbaarheid van gootrecht
wilzeggen :hetrechtom vuilwaterop een
anders erf te laten loopen. Erfdienstbaarheid van waterloop is beperkt tot
schoon water.Het recht van inbalking is
het recht om balken in een anders muur
te mogen hebben;die balken Eqogen wel
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ERPGOOIERS

vernieuwd,doch niet verplaatst of vermeerderd worden.Het recht van voetpad
is het recht om te voet over een anders

dat eigendom ongestoord in gebruik heeft
genomen. Ontbreken van een afsluiting

erfte gaan.Hetrecht van rijpad:om te

daad :gebruikalsopslagplaats,grasmaaien,
hooien.

paard daarover te gaan. Het recht van
dreef is het recht om beesten over een
andersgrondtedri
jven.Hetrechtvan weg
is het recht om met paard en wageh te

ri
jden over een anders eigendom.Recht
van waterleiding is het recht om water
over een anders erfte mogen leiden naar
eigen erf. Recht van drop is het recht
om hetwatervan hetdak van een gebouw,
dat op de grensscheiding staat, te laten
druipen op een anders grond.
Erfdienstbaarheden kunnen worden ver-

geeftgeen verjaring,maarweleen bezits-

Erfgooiers.Afstammelingenvan Gooische
geslachten, die van ouds her het recht
hebben van de Gooische M eent gebruik
te maken.

Eerti
jds waren de gronden rondom de
dorpen gemeenschappeli
jk eigendom (marken) en het recht om van dien grond
gebruik te maken,kwam toe aan bepaalde
erven of aan bepaalde personen in de
omgeving.

kregen door een titel (een schrifteli
jke
overeenkomst) en soms door verjaring.
De aankomst (verkri
jging) van een titel
moetin de openbare registers (kadaster)

De meeste markengronden zi
jn in den
loop dertijden verdeeld.InhetGooibleef

worden ingeschreven. Niet voortdurende

vormden,maar eigendom waren van den

erfdienstbaarheden, dus zulke, waarbij

landsheer,terwijldeomwonendenhetrecht

'smenschen toedoen noodigis,kunnen niet

de oudetoestandgehandhaafd,mede,door-

dat de gronden daar niet een vrijemark

anders dan bi
j titel verkregen worden.
Alheeftb.v.iemand sedert onheugeli
jke
jaren over een anders erf geloopen of
gereden,danverkrijgthi
jdaardoornimmer

van gebruik hadden.
De eerste bewoners van het Gooi waren
Friezenensaksers.DaarnakwamendeFranken en hun legeraanvoerderkreeg hetbezit
van de gronden, welk bezitoverging op
Graaf Floris V van Holland. M en sprak

heid moetzichtbaarzi
jn,wilzedoorverjaring verkregen kunnen worden, b.
v.

toen vanNardincklant(landvanNaarden).

een erfdienstbaarheid. De erfdienstbaar-

indien iemand een huisheeftstaan op eens

anders erf en dertig jaren daarin niet
gestoord wordt. Ten opzichte van over-

gangbestaanechterbi
jzonderebepalingen:
Indien een overgang er a1s weg uitziet

en sedertonheugeli
jketi
jden doorgeburen

isgebruikt,kan die weg nietmeerworden
afgesloten.Deze is dan een zgn.buurweg
geworden, maar erfdienstbaarheid is er
niet op gevestigd.
De W et bepaalt, dat een erfdienstbaarheid te niet gaat, wanneer daarvan in

De drostvan M uiden,die op hetM uider

Slotwoonde,wasbaljuw van hetGooiland

en vertegenwoordigde den Graaf.
Reeds in de 15deeeuw besliste deHooge
Raad van M echelen, dat den erfgooiers
alleen toekwam hetgebruik van deze gronden,maardathet eigendomsrecht aan den
landheertoekwam .
Behalve deze beslissing leeren de zgn.

schaarbrieven (overeenkomsten,waarinde
rechten der gebruikerszijn omschreven,
welke overeenkomsten laterdoor deland-

dertigjaren geen gebruikmeeris van ge-

vorsten en degerechtigdenzi
jnbevestigd),
wie erfgooiers zi
jn.Zijmoeten om van

dat deze dertig jaren niet beginnen te

de gronden gebruik te kunnen maken,in
het Gooiwonen,een eigen huishouden

loopen,dan van den dag,waarop een ander

hebben en grondbezitterzijn.Alleenman-

dandeeigenaareen,metdatrechtstrijdige,

nen kunnen erfgooierwezen en het recht
kan nietvervreemdworden.Na degraven-

maakt,doch de W et voegt daaraan toe,

handeling heeft verricht. Indien b.v.een
buurman een wegafsluit,waarop een ander

rechtheeft,dan zou een verjaringstermijn

op dezen dag een aanvang kunnen nemen,
wanneerdebelanghebbendezich niettegen
die afsluiting verzet.Hetzelfde heeft men
bi
l'verl
'aring van eigendom ,a1s een ander

tijd kwam de eigendom aan de Staten
van Holland. Deze lieten in 1705 een

li
jst van gerechtigde erfgooiers aanleggen en deze lijst is nog altijd degrondslag van het gebruiksrecht der tegenwoordige erfgooiers.

ERFOPVOLGING- ERFPACHT

Blijkensdebepalingen in deschaarbrieven
vervat,zijn deerfgooiersvantegenwoordig
deregelrechte afstammelingenvan de oud-

steGooischebewoners.Erzijn erongeveer

1600, waaronder velen, die geen geld
hebben om van het recht gebruik te
kunnen maken. M en onderscheidt dan
ook ,,scharende''en ,,niet-scharende''erfgooiers. Het aandeel in het gebruik der
gronden wordtdaardoorvoorde scharende
erfgooiersgrooter,zoodatdezegeen belang

bi
jeen verdeeling van den grond hebben.
Het bestuur der gronden berustte van

oudsbijde zgn.Vergadering van Stad en

Lande van Gooiland, bestaande uit de
burgemeesters van Naarden, Bussum ,
Blaricum , Hilversum, Laren en Huizen
en verder nog uit afgevaardigden van
de erfgooiers zelfuitdie gemeenten.
Na de omwenteling van 1795 kwana het
eigendomsrecht aan het Domein (het

Rijk),datin 1836 metde erfgooierseen
overeenkomstsloot,waarbijwerd bepaald,
dat een deelin vollen eigendom zou overgaan op deerfgooiers,diedaardoorgebruikers en eigenaars der gronden werden.
Nadatin 1874 de spoorweg was aangelegd,
vestigden zich veel vreemdelingen in het

Gooi,waardoorin den loop derjaren de

133

Vereeniging zou bestuurd worden door
15 leden,vertegenwoordigersder gemeenten, scharende en niet scharende leden.
Voortsgafde W etgelegenheid degronden
te verdeelen en Stad en Lande te ontbinden. De Vereeniging verkocht in 1930
ongeveer 1500 ha bosch en heide en verdeelde de opbrengst onderde leden.Voor
velen wasdateen reden om een onderzoek
naar hun afstamming in te stellen.

Erfopvolging (rechten). De overgang

van het vermogen van een overledene
op één ofmeerandere personen.DeW et,

een testamentofeen overeenkomstwi
jzen
dieanderepersonen aan.DeW etwijstde
personen aan,indien de overledene geen
testament heeft nagelaten. In zulk een
gevalerven de kinderen en hun afstamme-

lingen en verder de echtgenoot.Zijn er

geen kinderen,of is er geen echtgenoot,
dan erven de ouders, de broers en de
zusters of hun afstammelingen. Indien

ookdezeernietzi
jn,danerven deoverige
bloedverwanten : de helft gaat aan de

bloedverwanten van vaderszi
jde,de helft
aan de bloedverwanten van moederszi
jde
(art.877 B.
W .).

gemeenteraden en de burgemeesters niet
allen meer erfgooiers waren. Op grond
hiervan werd in 1900 de rechtmatigheid
van de Vergadering van Stad en Lande

Erfpacht. Huur op langen termi
jn. In
het Romeinsche Rijk werden ontgonnen

betwist.Erontstonden in datjaargroote

kri
jgen. De pacht,canon genoemd,was

oneenigheden. De Vergadering had erfgooiersgrond (welke als bouwterrein in

waarde was gestegen)verhuurd,verkocht
enerzakeli
jkerechten opgevestigd,zonder

van haar beheer verantwoording aan de
erfgooiers te doen. De erfgooiers zegden
toen degehoorzaamheid aan deVergadering
op en kozen een eigen bestuur.Sommige
ontevredenen brachten vee in weiden,

grondeninerfpachtuitgegevenmethetdoel,
den grond in beter toestand terug te
meer een erkenning van het recht van

den eigenaar.Bi
jonsisde erfpachtgeregeld in artikel 767 :783 van het B.W .

Zijkan worden gevestigd voorbepaalden
ofvooronbepaalden ti
jd en zelfseeuwigdurende erfpacht is mogeli
jk. Hierbij
gaat het recht op de erfgenannen over en
het kan naethypotheek bezwaard en door
schuldeischers verkocht worden.

waarop zi
j geen recht hadden, zoodat
militaire bewaking noodzakelijk werd.

Indiengeenbi
jzonderebepalingen omtrent
den duur zi
jn gemaakt,kan de eigenaar
na dertigjaardeerfpachtdoen eindigen.

daarbi
j doodeli
jk door een kogel werd

Veelal is de bestemming van den grond,
welke in erfpachtwordt uitgegeven,reeds

Het is voorgekomen, dat een erfgooier

getroffen.
De Erfgooierswet van 1912 maakte een
einde aan deze oneenigheid en er werd

vastgesteld en daarbijwordtdan gewoonli
jk bepaald,dat de eigenaarbijhet ein-

bepaald,wieerfgooierswaren (degemeen-

digen der overeenkomst den opstal moet

ten, de Vergadering of de erfgooiers

OvernenAen .

zelf).Hun eigendom kwam aan de Ver-

Aanvankeli
jk gaf.alleen de Staatgronden

gadering als vereeniging van dezen. De

in erfpacht uit, later deden ook particu-
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ERFSTELLING- ERW TENBLADROLLER

lieren het en thans gaan genaeenten
dikwi
jls gronden in erfpacht uitgeven,

kinderen en voor broers op zusters en
omgekeerd. Verder is zij geldig voor

waarbijdebestemming nauwkeurig wordt

familiestukken, juweelen en dergelijke.
Eenbepaling,waarbijaan een derdewordt
vermaakt,hetgeen de erfgenaam bij zi
jn
overlijden ,,onverteerd'' zal overlaten,is

opgegeven. Daardoor weert men onge-

wenschte bedri
jven en voorkomt men

speculatie in bouu erreinen.De gemeente
heeft dan ook het voordeel van waardevermeerdering van den grond en kan later
weer ov*er den grond beschikken. Het
nadeel 1S, dat de overheidsbemoeiing
uitgebreid wordten dat er veelgeld voor
geleend moetworden.Bouwvereenigingen,
die uit kracht van de bepalingen der
woningwet,voorschotten van degemeenten

ontvangen,kri
jgen vaak gronden in erfpacht. De duur daarvan is gewoonlijk
75- 100 jaar.
In lndië is de uitgifte *
ln erfpacht Van

bijzondere beteekenis.De groote cultuurondernemingenzijn alle op erfpachtgrond
gevestigd. De duur van de pachtisten

hoogste75jaar.

Hetbeklemrechtin deprovincieGroningen
is in wezen een soort erfpacht en veelal
een eeuwigdurende erfpacht.

Erfstelling (rechten). Benoeming tot
erfgenaam;uiterstewilsbeschikking,waarbij
iemand zi
jn nalatenschap,ofeen evenredig
deel daarvan, aan een ander vermaakt.
W anneer echter de ernater aan iemand
bepaalde goederen of gelden vermaakt

(bespreekt),dan heet dat niet een erfstelling, doch een legaat. Een erfgenaam
volgt op onder een zgn.algemeenen titel;
hijerftzoowelde schulden als de bezittingen. Een legataris volgt op onder een

bi
jzonderen titel.

geen verboden erfstelling over de hand,

omdatdeerfgenaam daarbi
jnietverplicht
wordt het goed te bewaren.
Erft. Teelaarde, laag humushoudende
aarde.De glibberige laag aan de wanden
van een regenput. De erft van de wegkanten mag niet op het grind gebracht
worden, anders wordt de weg modderig

bijregen.Deerftvan den regènputmag
men nietverwi
jderen,omdatzijbacteriën
bevat,die hetregenwater klaren.

Erfzonde.Volgens den Bi
jbelde zonde,
welke niet persoonlijk is bedreven,maar
door het geheele menschelijke geslacht,
doordat Adam in het paradijs zondigde,
waardoor de menschen met een zondige
natuur geboren worden. A1s straf der
erfzonde geldt: dat de mensch in het

zweet zi
jns aanschi
jns zijn brood moet
etenenookdelichamelijkedood.Doorhet
li
jdenvanChristusisechterdezonde der
Zi
jnen afgewasschen.De Doop ishiervan
hetzinnebeeld.
De Remonstranten verwerpen de erfzonde
en meenen, dat Adam alleen een slecht
voorbeeld gaf en dat de mensch de zonde

uitvrijen wilbegaat.Dewetenschap heeft
echter geleerd, dat dit stellig niet met
elke zondigheid het geval is. M en kent

thansdeerfelijkebelasting,denmisdadigen
aanleg van sommige personen en bijhen

Erfstelling over de hand.Fideicommis.

kan naen zeker van prfzonde spreken.

Een erfstelling,waarbijeeniggoedaaneen

Ermgaard (tuinbouw).Een zeer goede

anderwordtnagelaten metdeverplichting,
hettebewaren en aan derden te vermaken.
Vroeger sprak men ook van erfstelling
uitdehand,datisdusvandeéénonmiddel-

li
jkaaneenander.vermakenvanhetvrucht-

zoeteappel.Deboom isvrijvatbaarvoor
schurft.

Erwtenbladroller (landbouw).De larven van een kleinen bruinen nachtvlinder,

gebruik verschiltin zooverre van erfstelling over dehand,datdevruchtgebruiker
geen eigenaar isvan hetgoed.In Duitsch-

die zi
jn eieren legtop dejonge erwtenpeulen.Dejonge larven voeden zich met

landkwam eerti
jdserfstellingoverdehand
veelvoor(ziestamgoed).

overwintert in den grond. Bestri
jding

ln het algemeen is volgens art. 926 van
ons B.
W .de erfstelling overde hand verboden, behalve voor kinderen op kinds-

de erwten en veroorzaken de wormstekigheid.De volwassen larf verpopt en
van het kwaad geschiedt door bespuiting
met een oplossing van arsenicum en
melasse.

ESCH- EVENAAR

Esch (landbouw).Een hooggelegen stuk
bouwland in onze zandstreken.Bli
jkbaar
zi
jn de esschen in den i
jsti
jd bij overstroomingen bli
jven staan,terwi
jlhetland
eromheen wegspoelde en lager kwam te

liggen.In onze Saksische streken zi
jn het
de vruchtbare bouwlanden, niet door
heggen of wallen gescheiden en aan ver-

schillendeeigenaarstoebehoorend.Zezi
jn
door bouwhoeven omgeven. De stukken

land buiten den esch zijn doorwallen of

heggen omgeven en heeten daar kampen.
Rondom deesschen lagen deeerste nederzettingen der Saksers in ons land.
Esp.Trilpopulier,ratelpopulier,een soort

populier met zijdelings afgeplatte bladstelen, die loodrecht staan op de blad-

schijven. Daardoor schommelen de bladeren bi
j het geringste windje heen en

weer.De Duitschersnoemen ze vrouwentongen.Hetlispelen van debladeren wordt
ook wel vergeleken met de Nuisterstem
van den kwaadspreker. Dat lispelen gaf

verdiept.Dedrukinktwordtin de groeven
gestreken en daarna wordt de teekening
op papier afgedrukt.
Eustachiaansche buis.Een verbindingsbuis tusschen de trommelholte van het
ooren deneuskeelholte.Hetiseen vliezige
buis,welke in een groevevan den schedel
ligt.De monding bevindt zich achter de

ondersteneusschelpbijdenderdenamandel.
De buis opent zich, als er verschil in
luchtdruk tusschen de trommelholte en

de neuskeelholte bestaat. Bij snuiten en
slikken voelt men soms den luchtdruk
in hetoor.Doorvergrooting van de derde

amandelen bi
jverkoudheden kan debuis
worden afgesloten en de luchtwisseling
kan dan niet meer plaats hebben. De
patient is dan doof,zoolang de zwelling
duurt.

Eva. Schort. Voorschoot. Gewoonlijk
verstaat men onder een eva een klein

schortje b.v.:De meid,die haar evatje

aanleiding tot de sage,dat de esp zi
jn
kruin niethad willen buigen voor Jezus

in de schuinte had opgeslagen.M aar ook
de voorschoot van den molenmaker,met

en daarom gedoemd werd in gestagen
angstte leven.
Hethoutvan den esp is,evenalsalle popu-

draagtdien naam .

lierenhout,gemakkelijk spli
jtbaaren daardoor geschiktvoor lucifershout.

Esters (scheikunde).Scheikundige verbindingen van organische zuren (b.
v.
boterzuur,valeriaanzuur,azi
jnzuur,zuringzuur)metalkoholen.Het zi
jn kleurlooze

ruime zakken voor zi
jn gereedschap,
Evenaar. De naald, de tong van een
weegschaal.De evenaar staat niet in het

huisje:de zaak isnietin orde.In Groningen heet de zwing (zwengel,spoor-

stok, knuppel, waaraan het paard trekt,

ook de evenaar (afb.blz.135).Verder is

vloeistoffen met aangenamen vruchtengeur.De geur van appels wordt veroorzaakt door valeriaanzure amylester. Die
van abrikozen door boterzure am ylester.

W ijndankthaargeureveneensaan esters.
Acrylzure en crotonzure aethylesters zijn
kleefstoffen.
Etgroen. Nagras. Het gras, dat na het
maaien en hooien opkomt; tweede snee.

In Brabant:toemaat (made is weiland).

Et''beteekent weder,evenals in etmaal.
Etsen.Een soortvan graveeren op metaal.
Een metalen plaat, meestal een koperen
plaat,wordt met was bedekt en hier op
wordtmetetsnaalden geteekend,waardoor

plaatseli
jk de was weggekrabd wordt.
Door de inwerking van zuren wordt dan
de teekening in het koper uitgebeten,

Evenaar,zwing,spoorstok ol knuppel.

EVENE- FELZEN
de evenaar in de natuurkundigeaardri
jks-

toor.Deze naam voerden vroegerde kan-

kundedeevennachtslijn,de li
jn waarlangs

torenderO.I.Compagnie.Debelangri
jkste
faktorij op Java werd door een fort

een groote cirkelloodrecht op de aardas

(dus overal evenver van de polen verwijderd)hetaardoppervlak snijdt.Dat is
de denkbeeldige li
jn over plaatsen op
aa
rde,waardag en nacht alti
jd evenlang
@*

beschermd en daaruit heeft zich Batavia
ontwikkeld.
Ilaar de Nederlandsche Handels-M aat-

schappi
jalsdeopvolgsterderCompagnie

ZIJn.

wordt beschouwd,noemt men haar kan-

Evene (landbouw).Evens.Eenfijn soort

toren in Indië ook faktorijen. Ook de
Kon.Paketvaartheeftfaktorijen.

haver,welke op drogen grond groeit en

weinig korrelgeeft met veelfijn stroo.
In de zandstreken wordt evene nog wel
verbouwd. Dient, samen m et het stroo,
tot veevoer in den winter.

Evenredige vertegenwoordiging (kiesrecht). Stelsel van vertegenwoordiging
in openbare lichamen (Kamers, Provin-

cialeStaten,Gemeenteraden),waarbi
jelke
staatkundige partij de beschikking krijgt
over een aantal zetels,evenredig aan het
aantal stemmen, uitgebracht op haar
candidaten samen.

Ezelshoofd (zeilvaart). De verbinding
van den top van den mast m et de steng

(verlengde van den mast).Hetezelshoofd

bestaat uit een stalen beugel met twee
openingen, een vierkante voor den top
van den masten een rondevoorhetondereind van de steng.Vroeger was het ezelshoofd een houten blok met openingen.

Ezelsrug (bouwkunde).Afdekking van
een muur door twee schuine vlakken als

een kap (afb.blz.33 en 136).

Een graanfaktorisiemand,die zich belast

metde bewaring en hetverschieten (omscheppen tegen bederf)van granen.
Falie.Een langwerpige,vierkantedoekvan

ongeveerdrie meterlengte bij één meter
breedte metfranje aan de smalle einden.
Deze groote 1ap droegen,in de M eierei
van 's Hertogenbosch, de vrouwen over
hethoofd,zoodatdelangeplooien deschouders geheel omhulden. M en droeg de

falie bi
j kerkgang,rouw en doop.Later
werd het woord falie de naam voor een
VfotlWenmantel Zonder mouWen.

Iemand op zi
jn falie komen,staat'
gelijk
metiemand op zijn vestje komen.Faliekant is de scheeve kant van eenig voorwerp en wordt gebruiktin de beteekenis
van verkeerd ofmis.

Fazel (veeteelt).Klink,barmt.Uitwendige geslachtsdeelen van het vrouwelijk
vee. Tegen het eind van den dracht
zwelt het fazel. Viezevazen is verwant
met fazelen beteekent zaniken, feziken.
Fazelisverderrafel,vezel.Fazelen beteekent rafelen.

Feitel (vrouwekleeren).Voorspelddoek,
borstdoek, slabbetje voor zuigelingen.
Fi
jne neteldoeksche of damasten feitels
ter bedekking van hals en boezem heeten

in Vlaanderen:,ymodestietjes''.
Felzen (blikbewerking). Velzen. Omvouwen van de kanten van metalen platen,
teneinde deze,doorze aan elkaartehaken,
metelkaar te verbinden.De verbindingen

van blikken bussen zi
jn felsnaden.Zinken
Ezelsruggen. Schamppalen.

Faktoril.Hetwoord isontleend aan het
verouderde Fransche woord factorie:kan-

daken hebben gefelsde randen.W ordtin
den omgebogen rand van een metalen plaat
een metalen draad gelegd ter versterking,

zooals dat bi
j wateremmers geschiedt,
dan spreektmen van ,,kralen''.Een omgekraalde rand.

FENEGRIEK- FLESSCHENTM KKER
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diehiergekweektwordt.De zaden hebben
eeneigenaardigen geuren wordenindevee-

zelfden vorm,maar de aszitvastaan één
der bladen.Het andere blad heeft een
opening, waarin de stift van den duim
past.Deuren metduimscharnieren kunnen

artseni
jkunde gebruikta1sbestanddeelvan

gemakkeli
jk uitgelichtworden.Mennoemt

veepoeders.Vroegerwerdhetzaad gebruikt

zulke scharnieren we1paumelles,naarhet
fr.woord voor scharnier.
Een hengsel, deurhengsel, deurhang,
staarthengselofknieriseen lang scharnier,

Fenegriek. Hoornklaver (foenum graecum),een vlinderbloemigeplantuitAzië,

in omslagen voorzwerende wonden (pappen),alstheetegen verkoudheid,alslavem ent tegen darmaandoeningen. Het af-

kookselvan hetzaad iszeer sli
jmerig en
wordt bij de lakenbereiding gebruiktom

draaiend om een duim,welkeinhetkozi
jn
is geslagen. Bochtknier.

de kettingdraden glad te maken.

Festoenen.slingersvanbloemen envruchten ter versiering.Festoenen worden ook
in steen gehouwen en als versiering van
gebouwen gebruikt.De Romeinen pasten
ze vaak toe en de Renaissance heeft hen
hierin nagevolgd.

Feziken.Zeuren,zaniken;ook Nuisterend
praten, sm oezen.

Fint(visscherif).Vischsoort,verwantmet
haring en elft.DeNntgeli
jktveelop de
elft,is alleen veelkleiner,45 cm lang en
ten hoogste 1 kg zwaar.M en vangt :nt

van ApriltotJuniin groote hoeveelheden
in het Hollandsch Diep.Zij wordt dan
steeds als elft verkocht. In dezen ti
jd
schiet de visch kuit op de zandbanken
aan de wateroppervlakte en na het kuit-

schieten keert zi
j broodmager naar zee
terug. Zoowel :nt als elft kunnen een
knorrend geluid voortbrengen.

Fit.Een ht is een werktuig om te fhten,
datismeten dooromvatten.Een fitoflit-

haak bestaat uiteen recht i
jzer meteen
vasten en een verschuifbaren haak,waartusschen het te meten voorwerp gevat

wordt(afb.blz.137).De dikte kan dan
op een verdeeling op het i
jzer worden

afgelezen.M eteen diktepasser bereiktmen
men hetzelfde.
In den houthandel spreekt men van de
Ihmaat, waarmede men bedoelt de dikte
in hetmidden van delengtevan den stam .

Fithaak .

Flens. Uitstekende sluitrand voor ver-

bindingvani
jzerenbuizen.De:ensisvoorzien van gatenvoormoerbouten (afb.blz.
138). Men gebruikt verder een draadverbinding bi
jnauwe buizen en een mofverbinding bi
j wi
jde,gegoten buizen.
Flereciln (geneesktvnde). Vroeger de
naam voorjicht.A:eiding van pleuresie:
borstvliesontsteking,wat een andere ziekte

Fits (tim merman). Een deurfts,bladscharnier.Een scharnierm eteen uitneem bare as en twee rechthoekige bladen,die
op hethoutgeschroefd worden.
Een duimscharnier voordeuren heeftden-

is. Thi
jm was vroeger een veelgebruikt
huismiddeltegen Pereci
jn.
Flesschentrekker. Iemand die goederen

opcredietkooptenzezoospoedigmogelijk
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tegen contante betaling,m eestalveronder
de waarde,verkoopt, zorgdragend, dat er
geen vastgoed aanwezig is,waarop beslag
voor betaling kan gelegd worden. De
verkoop werd vaak gevierd onder een
drinkgelag;van daar de naam .

chloraat,ijzer, (staaïikjes),ipecacuanha,
santonine (wormkoekjes) en looizure
chinine.

Flikkerlicht(zeevaart).Lichtbaken,dat

met bepaalde onderbrekingsti
jden vlug
achtereen,kortdurend licht uitzendt.Aan
den duur ofaan de volgorde der verschil-

lendeonderbrekingstijdenherkentdeschipper de lichtboei.

Flint. Vuursteen (vergel.Eng.:intgun,
Hd.Flinte,Fr.Pierre defusil).Flintglas.
Flint (schipperig). Het schuin aangebrachtehoutjeonderaan den vaarboom
(kloet) afb.blz.138.De :int verhindert
dat de vaarboom te diep in de modder
dringt.

Ilzeren buizen met:enzen.
Fleur (visscherij).Vischtuig,bestaande
uit een dubbelen haak aan een snoer,

voorzien van een klosje,waarop een deel
van den snoer gewonden is, datO oopt,

wanneerdevisch bijt.
A1s aas gebruiktmen een klein vischje.
De angelheeft twee haken,die in tegengestelde richting,maarin één vlak gebogen

zi
jn.Menschuiftnudenangel,vanachteren

naarvoren,onderde huid van hetaasdoor
en laat alleen de weerhaken naar buiten

komen.Die weerhaken wi
jzen dan naar
den staart van het aas. De snoer wordt
nu uitgezet aan een hengel, die in den

grondisgestoken.Deli
jnlooptaf,wanneer
devisch hetaasheeftgegrepen en deprooi
kan zich niet losrukken door de veer-

kracht van de lange vischli
jn. Met de
:eurofzetangelvangtmendikwijlsgroote
snoeken in ijsbi
jten en ook we1 groote
baars.

Flierefluiter. Losbol, nietsnutter.Afgeleid van vlier en van :uiter.Van devlier-

struik kunnen :uitjes gemaakt worden.
Flikjes. Tabletten, pastilles, koekjes.
Chocolade:ikjes hebben den vorm van
een bolsegmenten zijn genoemd naarden

Kloet met flint .

Flintglas.Kaliloodglas,een zeer heldere,
zware, sterk lichtbrekende glassoort,

uitvinder Caspar Flick.

(vensterglas is sodakalkglas, natriumcalciumsilikaat).M enmaaktvuursteenenfi
jn,
doorze langen ti
jd tegen elkaar te laten

In de geneeskunde gebruikt men :ikjes
vankoolzuresoda(Emsemastilles),kalium-

rollen. Het duurt een maand eer vuistgroote vuursteenen tot de grootte van

FLOERS- FOELJE
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een knikker zijn afgeslepen.M en smelt

Gelderland nog van Nuis voor pluis.
Distels hebben zaadbollen met :uizen.

verkri
jgtdan :intglas.Bevatzulk glasveel
lood, dan is het betrekkelijk zacht en
gemakkeli
jk te sli
jpen.Men spreekt dan

Daarziteen dikiuis(gewas)op.

het poeder met kali en m enie en men

van kristalglas.
De lichtstralen, welke door :intglasvallen,wijken sterk in richtingaf,een eigenschap van :intglas,welke zeer gewenscht
is voor de vervaardiging van lenzen.Het

nadeelis,dathet lichtdaarbi
jook sterk

geschift wordt, welk nadeelwordtopgeheven door een bolle lens van :intglas
Sam en te kit
ten met een holle lens van

kroonglas(kali-kalkglas).Door ditsamenstel verkrijgt men iets minderbreking
door het holle kroonglas,maar de kleur-

schifting van hetbolle:intglas is tegeli
jk
opgeheven.
Abbe,de grondlegger van de fabriek van
Zeiss,heeftde helderheid van hetPintglas

Foekepot.Rommelpot.Een pot,waarvan
de opening m et een varkensblaas afgesloten is.In het midden van de blaas is
een riet gestoken en de rand van het
steekgat is om het riet vastgebonden.
Neemt men het rietin de vochtige hand
en beweegt men de hand op en neer,
dan brengt de foekepot een grommend
geluid voort.

Op Vastenavond loopen destraatjongens

metden foekepoten zingen :,,1khebalzoo
lang met de rommelpot geloopen.Ik heb
geen geld om broodtekoopen.''Ofanders:
:3Vrouw 'tisvastenavond.Ikkom nietthuis
voor t' avond. T' avond in den mane-

verhoogd,door bijvoeging van barium,

schijn.Alsvaderen moedernaarbed toe
zi
jn.Rommelpotterij,Rommelpotterij,geef
mi
jeen centje,dan gaikvoorbi
j.''

grootste moeilijkheid bi
j het maken van

een oud schilderij,waarop een foekepot-

borium , metalen en fosforzouten. De

In het M auritshuis te 's Gravenhage is

zuivere lenzen is dan ook niet meer de
scheikundige samenstelling van het glas,

speler is afgebeeld.

maar een goede menging ter vermi
jding

Foelie (m uskaat).Hetvleezige netvor-

van strepen. Hoe grooter de lens, hoe

mige omhulsel (het zaadvlies) van de

moeili
jkereengeli
jkmatigemengingzonder
strepen,teverkri
jgen is.
Floers.Krip,zwarte krip (fr.iour)een
fijn zwartweefsel.M en draagteen :oers

muskaatnoot,afkomstig van de M olukken,
waar de noot in het wild groeit en ook
gekweekt wordt. De foelie is vleezig en
taai, purperrood van kleur; na droging

ofrouwband om de linker mouw.

iszebroos,dekleurisdanoranje.Muskaat-

Figuurlijk: donkere sluier. Het zwarte

denootbevatverder25O/ovet,muskaat-

:oers van den nacht.Vroeger sprak men
van Poersche linten,Noersche kappen.

nooten foelie bevatten een vluchtigeolie,

boter genaamd.Foelie wordt gebruiktom

Flouw (visscheris).Flouwen ofvlouwen
zijn netten,waarmedemen op derivieren

spijzen te kruiden. Muskaatboter was
vroeger een huismiddel tegen buikpijn
(uitwendig gebruikt).

Het zi
jn drijfnetten,die rechtstandig als
een gordi
jn in hetwaterstaan.Zi
jdri
jven
op kurken en zijn onderaan metloodjes

Foelie (bladmetaal). Bladgoud, bladzilver, bladtin, bladaluminium (goudfoelie enz.),verkregen door pletten,uit-

elft,zalm ,:int, steur en spiering vangt.

bezwaard. De visscher roeit de netten
dwarsoverden stroom uiten laat ze dan

metden stroom meedrijven.De visschen,
die tegenstroom zwemmen,worden daarmee gevangen.M en spreekt ook we1van
vloeinet, vleetnet, schakelnet.
Een slagnetom snippen tevangen,noemt
men ook vaak een :ouw.Slag:ouw.

Fluis. Vroeger een fi
jne linnen, wollen
of zi
jden stof. Thans spreekt men in

walsen. Foelie wordt gebruikt om te
vergulden, te verzilveren enz. M en kan
tegenwoordig foelie langs electrolitischen
weg bereiden,door gebruik te naaken van

glazen platen,welkemeteen laagjegummi
overtrokken zijn. Op dat laagje kleeft
m en koperpoeder vast, zoodanig, dat dit

laagje geleidend voor electriciteit wordt.

M en zetdan de plaatin een oplossingvan
een zilver- of goudzout en laat een electrische stroom door de vloeistof gaan,

FOEZEL

waarbijhetkoperpoederdenegatievepool

is en een zilveren of gouden staaf als
positieve pool dienst doet. Het zilver
zetzich danop hetkoperpoederaf.Zoover-

kri
jgt men zilver of goudfoelie, dat
gemakkelijk van de glazen plaat kan
afgenomen worden.

Eertijdsgebruiktemen spiegelsvan brons.
Dezewerden latervervangen doorspiegels
met tinfoelie. Het foeliën van spiegels
was een ingewikkeld werk.M en spreidde
vellen bladtin uit op een steenen tafel,
welke hellend kon gedraaid worden.M en

maakte een houten lijst rondom de tafel

en goot veel kwik op het bladtin, dat
daardoor ten deele veranderde in tinamalgaam, een verbinding van tin met
kwik. Dan werd het glas voorzichtig in
hetkwik geschoven,zoo,datergeen luchtbellen onder kwamen en de ruit op het
tin gedrukt kon worden.Hettin kleefde
dan met het amalgaan aan het glas,het
kwik werd voorzichtig afgelaten. Daarna
moestdespiegeldrogen.Hettin werd hard
aan de luchten dan bedekte men hetmet
een laag vernis. Tegenwoordig maakt

men bi
j het foeliën van spiegels ook

gebruik van den electrischen stroom .
Vroegermaaktemen foeliealleen van goud
of zilver. M en plette die metalen met
houten hamerstusschen perkamenten ten

vuldig gebruiktvoorcondensatoren (Leidsche:esschen)in de radioni
jverheid.Een
condensatorbestaatuitafwisselendelaagjes

metaal en isolatiestof en hiervoor is aluminiumfoelie op papier geplakt zeer
geschikt. Gekreukte foelie is een goed
middel voor afsluiting van warmte en
kou.M en brengteen laag aluminiumfoelie
tusschen dubbele wanden van koelkasten,
koelschepen,koelwagens.Doordekreukels
heeft het metaal weinig aanrakingsoppervlak,zoodat de warmtegeleiding door het
metaalzeergeringis.Deglimmendeoppervlakten werken verderals spiegels voorde

warmtestraling op de wijze van thermosPesschen. Met aluminiumfoelie verkrijgt

men duseen zeerlichte,doelmatigeisolatie
tegen warmte,lichter dan kurk.
Edelgesteenten worden in foelie gezet,
waardoor de terugkaatsing van het licht
versterktwordt.
Foezel.Indien men suikerhoudendeoplossingen laat gisten,splitst zich de suiker
in alkoholen koolzuur.Er worden bovendien nog vele andere vluchtige stoffen
gevormd. Gaat men de uitgegiste oplosslng destilleeren,dan gaan eerstde stoffen

over, welke vluchtiger zijn dan alkohol.

slottetusschen goudvlies(goudslagersvlies,

W at nu het eerst overgaat,heetvoorloop
enwatovergaat,nadatdealkoholverdampt
is, heet foezel. Zoowel het woord foezel

buikvlies van den dikken darm van het

alshetwoord voorloop zijn eigenlijk ver-

rund).Later ging men tinfoelie maken,

zamelnamen voor mengsels van vluchtige
stoffen.
De versch overgehaalde alkohol bevat
eveneens nog foezel en wordt daarona
zelf welfoezelgenoemd.Om zuiverealko-

datechternietgoedkooperbleek dan goud
of zilverfoelie,omdat hetarbeidsloon van
den goudslager de grootste kosten uitmaakte.Ditveranderde,toen men hettin
tusschen walsen leerde pletten en toen
men daarna tin ging vervangen door
aluminium ,werd de foelie zeergoedkoop.
M en giet nu het aluminium in vormen,

freest (schaaft) de harde buitenlaag van

het gegoten blok weg en plet alleen de

zachte kern.Aldus verkrijgtmen na het

walsen eerst platen, welke men telkens
verhit om ze zacht te houden.Is de plaat
dtln uitgewalst,dan behoort het verdere

uitwalsenineenstofvrijeruimtetegeschieden,omdateen hard stofje de foelie zou
bederven.
Aluminiumfoelie kan bedrukt en gekleurd
worden. M en kan het ook op papier
plakken en in dezen vorm wordthetveel-

hol te verkri
jgen, maakt men gebruik
van de eigenschap van de foezel om in
verdundealkoholmindergoed op telossen
dan in sterke. De versch overgehaalde
alkohol is steeds verdund met water.
Destilleertmen nu de alkoholmeermalen,

dan gaathoofdzakelijk de zuivere alkohol
over.De foezelblijftmet steeds sterker
verdunde alkohol over, lost daarin niet
meerop en gaata1seen olieachtigevloeistof

bovendrijven:foezelolie.
De meeste foezelolie wordtin bi
jzondere
fabrieken door destilleeren gescheiden.

Zij bestaat voornamelijk uit amylalkohol
(van amylum :zetmeel)mierenzuur,azi
jnzuur,en houtgeest.Al naarden aard van

FOK- FREES

het zetmeel waarvan de suikeroplossing
afkomstig was, heeft de foezelolie een
aangenannen Of een Onaangenanaen geur.
Die van aardappels riekt onaangenaam ,

Fransche stand (paarden). Verkeerde
stand der beenen van hetpaard,waardoor

de spronggewrichten (de hakken) naar
binnen staan en de voeten naar buiten.

die van graan heeft een fijnen geur.
M en bereidt uit foezelolie fijne geuren
voor likeuren, bonbons, cognac, en der-

gelijke.Hetamylacetaat,datindezefabrieken mede gewonnen wordt,is een veel
gebruikt oplosmiddel in de scheikunde.

l

Foezelolie wordt gebruiktbijdebepaling

/1

van hetvetgehalte van m elk.

/

Fok (zeilvaart).Bi
j razeilen is de fok,
de rafok,hetonderste zeilvan den voor-

mast(fokkemast).

Bi
j langscheejsche zeilen is de fok,de
stagfok,hetdrlehoekige zeil,datgeheschen

wordtlangsden stag (van den mastnaar
den boegspriet)afb.blz.64.

Alshethard gaatwaaien,zetmen gewoon-

li
jk een klein fokzeil op en een kleine
bezaan aan den achtermast om het schip

bestuurbaar te houden. ,,De fok erbi
j
opzetten'' is m isschien ontleend aan de
zeemanstaal en beteekent dan :,,het gaat

er spannen,hulpmiddelen zi
jn noodig.''
Fokkeloet(zeilvaart).W anneermenvoor
den wind zeilt, vangt de fok (hetzeil,

Fokkeloet.

dat tusschen den mast en het fokkestag

is uitgespannen) weinig wind. Daarom

brengt men den achter-onderhoek van

Frees(metaalbewerking).Ronde,meta-

dat zeilnaar buiten,naar de windzi
jde

1en schijfmetfijne scherpe tandjes voor

met behulp van een spier: de fokkeloet

(afb.blz.141).

Ook wordt dan welin plaats van de fok,
een grootbolzeilgebruikt,van licht doek

gemaakt:dejager.
Fokkem ast (zeilen). De voorste mast
bi
j schepen met meer dan één mast.
Fokkemast,grootemasten bezaan bi
jeen
driemaster.Fokkestag:ijzerdraad,datden

de bewerking van metalen of houten
voorwerpen. Soms heeft een frees den
vorm van een ro1 met tanden,som s van

een dunne schijf met tandjes (snijrad
genoemd).Afb.blz.141).

fokkemast naar voren steunten looptvan
den top van den mastnaardenvoorsteven.

Formeel(bouwkunde).Boogstelling.De
houten vorm, waarop bogen gemetseld
worden.
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heidskleeding. Vroeger algemeener voor

mansrok,mansjas.
Visschersspreken nog van frak voorjas.

Freezen.
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FREGAT- FRISSCHEN

Fregat. Een groot zeilschip met drie

masten,vierkant (met rageilen) getuigd.
Tot1880 washetgrootstezeeschip slechts
met drie masten getuigd. Pas daarna
kwamen grootere schepen met meer

gangsopening in een prikkeldraadversperring af te sluiten.Vroeger gebruikte men
daarvoor een boom met lanspunten.

m asten.

Friesch groen.Groeneverfstof,bestaande
uit basisch kopercarbonaat, koolzuur-

Fret. Een bunsingachtig huisdier, witachtig geel tot lichtbruin, van onderen
iets donkerder dan op den rug.Het dier

in hoofdzaak dezelfde samenstelling heeft.
Deze verfstof is bestand tegen licht en
lucht.

koper.Het gelijkt op Bremergroen,dat

is kouwelijk, heeft weinig weerstandsvermogen en isnietgeschiktom in hetwild
te leven. M en gebruikt een fret op de

konijnenjacht. Een hondje geeft, door
krabben in hetzand,tekennen,daterzich

in een ho1 koni
jnen bevinden.Voor de
uitgangen van hetholworden dan netjes
gespannen en daarna laat men het fret

hetho1binnengaan.Dekonijnen vluchten
voorhetfreten storm en in het net.Deze

jacht,mitszonderhulp van een hond,is
vrij op gronden,waar men vergunning
van den eigenaarheeft.

Frikkadel (keuken). Ba1 gehakt (Fr.
fricadel).Totfrikkadellen hakken:vleesch
fi
jnhakken. Frikkadel, in koolverborgen,
opgediend.In Indië wordthetwoord veel
gebruikt.

Frisschen (ijzerbereiding).Bi
jhetsmelten van i
jzer uitde ertsen,verkrijgtmen
geen zuiveri
jzer,doch i
jzermetveelkoolstof.Koolstof maakt het i
jzer broos en
hard en alleen voorgietwerk geschikt.Om

er smeedijzer van te maken, moet het
ontkoold worden,hetgeen op verschillende

Fretboor.Fret,eeh handboortje,datmet
devingersgedraaid wordt.Hetiseen stalen

staafje met een spiraalschroef aan één

eindeen een dwarshandvataan hetandere
einde. De fretboor gebruikt men om
kleine gaten in dik hout te boren.

Fries (bouwkunde).In hetalgemeen is
een fries een al of niet versierde doorloopende band tusschen twee waterpasse

lijstenin.Aanrenaissancegevels:debreede
rand onder de kroonlijst. In behangen

wijzen kan geschieden: door frisschen,
puddelen, temperen, luchtdoorblazen. Al
die bewerkingen hebben ten doel, de

koolstof in het ijzer te verbranden.

Hetfrisschen wasvroegerdegewonewerk-

wijze;tegenwoordigwordthetzeldenmeer
toegepast. Het geschiedde als volgt: ln
den grond bevond zich een kuil met
gegoten i
jzeren platen bekleed. In dien

kuilgloeidemen hetijzermethoutskool.
M et een blaasbalg werd lucht van boven
naar beneden op de gloeiende houtskool

kamers: de strook op de muren langs
het plafond.
In de Grieksche bouwkunst bevindtzich

geblazen,waardoorhetijzersmoltennaar

een friestusschen den architraaf(debalk,
diede toppen derzuilen verbindt)en de
kroonlijst.Dezefriesisdanversierdtelkens

verbrand en welin hoofdzaakaandeopper-

met drie groeven naastelkaar,afgewisseld

doortusschenvelden (triglyphen en metopen).De tusschenvelden zijn met beeld-

den bodem van den kuilzakte.Inm iddels

waseen deelvan de koolstofin hetijzer
vlakte van hetgesmoltenijzer.Doorkool;
stofverliesverkri
jgti
jzereenhoogersmeltpunt en daardoorstoldehetaan de oppervlakte. Die gestolde laag moest geregeld
doorgestoken worden en z66 met hetnog

houwwerk versierd.

vloeibareijzervermengdworden,totdathet
grootstedeelvan de koolstofuitheti
jzer

Friesche pannen (bouwkunde).Platte,

verdwenen was.M en kreeg dan een klomp

zware dakpannen met rechte scherpe

smeedi
jzer,welke terstond onderhamers

li
jstjes of golfjes over de geheele lengte

geplet en gesmeed kon worden totstaven
en platen.Datsmedengeschieddeuiteraard

van het platte vlak.
Friesche of Spaansche ruiter. Een
haspel m et prikkeldraad, om een door-

bi
j betrekkelijk lage temperatuur, waardoorheti
jzer,datmenverkreeg,eenvezelachtigen bouw had.Hetvertoonde in het

FRIT- GAARDEBOEK

gebruik ongewenschte eigenschappen : het
kon slechts in één richting goed gebogen
worden en het had weinig weerstand.
Tegenwoordig kentmen een veel betere

werkwi
jze dan frisschen, nl. luchtdoorblazen (zie vloeiijzer).
Frit (aardewerkfabrieken). Glazuur.
M en smelt menie met loodglit,waardoor
kiezelzuurlood gevormd wordt,het werkzame bestanddeel van glazuur.

Fritvlieg (landbouw).Kleine vlieg,die
eitjes legt in het hartvan jonge graanplantjes.Hieruit komen maden,die de
voedingssappen opzuigen en daardoor de
plant belemmeren in den groei..
N a de
verpopping komteen tweede geslacht,dat

op zijn beurteieren legt in de halmen.
De hartblaadjes worden geel en in het
hart treft men de geelwitte, pootlooze,
doorzichtige larve aan,welke ten hoogste
3 mm lang is.M en voorkomt de ziekte

door het wintergraan zoo laat mogelijk
en het zomergraan zoo vroeg mogelijk
tezaaien.Erzi
jn dangeen fritvliegen.
Frog (veeteelt). Uierontsteking. y,Frog
in 'tjaar''(indeuier)zegtmen in Friesland. Op andere plaatsen spreekt men
van droop, kwalster, wrang.

Frons.Rimpel,plooi.Rimpelen en fronsen.Een frons boven de oogen.Rimpels,

die door rijgen in geweven stoffen ontstaan: een gefronst kraagje.Fronsen is
van plooitjesvoorzien.
Fruiten (keuken). Roerende, eventjes
boven 100 graden bakken van fi
jn verdeelde benoodigdheden voor gerechten,
zooals uien ofkerrie.

Frijnen (steenhouwerif).Behouwen van

natuursteen met platte beitels. M en

onderscheidtden Belgischen frijnslag en
den Hollandschen of netten frijnslag,
waarbijmen ribbetjesmaakt. '
Fust(handel).Vaten in hetalgemeen:
verpakking. Houten en blikken fust.

iseen besmettingvan een wondjeaan den
vinger,dikwijlsnaeensplinterverwonding.
Deziekteeindigtmetgeheelofgedeelteli
jk
versterfvan hetkootje en uitstooting van
het doode stuk. Door de ontsteking

wordt de vinger gewoonlijk stijf in het
middengewricht.

Gaal.Dunneplekineen weefsel,een weeffout.

Gaar.(Deoudebeteekenisistoebereid,geschiktvoorhetdoel).
Van vlasofhennep nade roting,waarbij

door bacteriewerking en gisting,de vaste
kleefstof, welke bast en vezel verbindt,
wordt opgelost.
Van leder na de vereischte looiing. De
dikstehuiden vereischen viermaalbestrooiing metrun en worden pas na Zes maanden gaar.
Van koper na de loutering door smelting,
waardoorhetlood en hetzilver,daterzich
in bevindt, wordt gescheiden van het
koper.
Van den bouwakker, wanneer de grond
devereischtenatuurkundigeeigenschappen
heeft: los, vochthoudend, veerkrachtig,
m et aardreuk door bacteriewerking.

Gaarde(waterbouwkunde).Lat.Gladde

wilgentak van meer dan duim dikte,die

gebruiktwordtbi
jhetmaken van tuinen
(vlechtwerk).De Hollandsche latten zijn
2,10 meter lang.Geldersche latten hebben

een blees(ri
jstop)en heetendaarom bleeslatten,bleesgaarden.Zi
j zi
jn langer dan
de geknotte latten en geven daarom sterker

tuinen (voor kribwerken, schoeiingen,
afscheidingen).
Gaardeboek. Gaarderboek, legger of
hoefslagboek.Hetboek,datgegevensbevat
voor de inning van waterschapslasten.
Een gaarder is iemand, die gaart; een
ontvanger of rentmeester dus. De lasten
worden omgeslagen over het aantal hectaren. W anneer 't alleen het onderhoud

van dijken betreft,spreektmen ook van

Leeg fust(manden en kisten).
Figt (geneeskunde).Ontsteking van een
vingerkootje,gepaard met eenbelangri
jke

hoefslagboek.Een hoefslag is nl.een deel

zwelling van het vingerlid. De oorzaak

degroottederlanderijen vandeneigenaar.

van een di
jk,datin onderhoud isbijden

eigenaar van den aanliggenden grond.
De grootte van het stuk is evenredig aan

GAARVAT- GAGEL

Het gaarderboek wordt opgemaakt door

dijk
*graaf en heemraden. De algemeene
vergadering moet daarna het gaarderboek

goedkeuren.Uitditboekblijktook,wiede
stemgerechtigde ingelanden zijn.
Gaarkeuken.Keuken,waarwarmespijzen
tegen geringe prijs aan onbemiddelden
verstrekt worden.Gewoonli
jk wordt een
gaarkeuken door partikulieren beheerd
met steun van de gemeente.

doopformuliermaarjuistwordttoegepast,
door water op het hoofd van de pasge-

borene te gieten (zöö, dat het erafstroomt)en dewoorden van hetformulier
uitte spreken.
Ga is verwantmet gauw.Geeuwhonger is
gahonger, honger, die terstond gestild
moet worden,daar die gepaard gaat met
een gevoelvan Pauwte.Vroegersprak men
van gadood voor plotselinge dood.

Gaffel(zeilen).Rondhout,steunend met
Gaarkoper.Onzuiverkoper,doorsmelten
uitdeertsen verkregen.Koperertsenkomen

fi
jn verdeeld tusschen rotsgesteenten voor
en naoeten uitgezocht worden. Daarna
worden de ertsen gestampt, gezift en

gewasschen. W at men dan verkrijgt, is
een m engsel van verbindingen van koper,

lood,zilver, i
jzer,zink en antimonium

met zwavel. M en begint met het erts
te verhitten,om de zwavel te doen verdampen.Daarna verhit men het erts m et
kalksteen,om de gesteenten beter te doen
smelten. Door telkens tot het smeltpunt
van een dermetalen te verhitten,kan men
deze afzonderli
jk afscheiden. M en houdt
dan erts met 10O
/ozuiverkoperover.Na

een klauw aan een der einden tegen den

mast(sluitmetdateinde meteen klauw
en een kraallijn ofrakom den mast).

Degaffeldientom ereen zeilaan tebevestigen.W ordthetzeilgeheschen ofgestre-

ken,dan gli
jdtde klauw langs den mast

naar boven ofomlaag.
Heteindevandegaffeltegenoverdenklauw
heetpiek.De gaffelis opgehangen aan het
klauwevalen het piekeval.Afb.blz. 144.

loutering van daterts,verkri
jgtmen gaarkoper,(geelkoper),datgeschiktisom er

gietwerk van te maken.Voor plaatkoper,

koperdraad en dergeli
jkeishetnietzuiver
genoeg. Hoe zuiverder, hoe beter te
bewerken.

Gaarvat (kaasmakerij).Reservoir.Een
vat,waarin men deweiopvangt(vergaart),
welke uit de kaas geperst wordt.Van de
verzamelde weiwordtde room afgeschept

en gekarnd totweiboter (huiboter).
Gaasvleugeligen.Netvleugeligen.Familie
van insecten,waartoe dehaften,de glazen-

Gaffelmet piek en piekeval,klauw en
klauweval.Rak.
*

Gaffelschoener(zeevaart).Een schoener
iseen zeeschip mettwee masten,waarvan
de voorste een razeil heeft. Een gaffelschoener is langscheeps getuigd,dus met

makers of waternimfen, kokerjuffers en
degaasvliegen behooren.Zijhebben gaasachtige,doorschi
jnende vleugels.

gaffelzeilen.Erzijnookdriemastschoeners;
deze komen voor bi
j de Amerikaansche

Gadoop (R.K. kerk). Overhaaste doop

kort.

Van een pasgeborene door een ander
dan door den priester. Het doopsel is
het zinnebeeld van de afwassching der
erfzonde en voor de zaligheid van den

geloovige volstrekt noodig. ln ti
jd van

nood mag iedereen doopen, indien het

kustvaart. Vele gaffelschoeners hebben

thansmotoren;de stengen zijn dan heel
Gagel.Verhemelte,tandvleesch.Gagelen
van ganzen.Vettekalveren worden gekeurd
op de gagels,de oogen en de ooren.Naar
de blankheid der gagels beoordeelt men
de blankheid van het vleesch.

GAL

Ga1 (paarden).Vochtophooping in een
peesscheede of in een slijmbeurs.Peesscheedegallen komen voor langs de pi
jp,
achter de knie, achter de koot en achter

den kogel.Afb.blz.34.Zi
j hebben een
langwerpigenvorm enzijnzacht.Somszijn

ze zeer grooten harddoorsterkespanning.

De zachte kleine gallen verdwijnen door
rust.Zi
jzi
jnvaakhetgevolgvaneensterke
inspanning.Bijoudepaardenlsdaarom een
galgeen veeg teeken,bi
j jonge paarden
(dienognietwerkten)wel,omdatzijeen
voos gestel verraden.

145

stof,afgescheiden door een plantaardigen

of dierli
jken parasiet. Bekend zijn de

galappels op eikenbladeren, veroorzaakt

door de larven van de galwesp (afb.blz.
1.45); verder de ananasgal. op sparren,
door de larven van de sparrenbladluis.
Ook vliegen en andere ,
'nsecten, zelfs
schimmels, kunnen gallen veroorzaken.

Het insect legt een eitje in een blad,
knop of loot en waarschijnli
jk stort het
daarbi
j eenig prikkelend vocht uit.
Zeermerkwaardigisnu,datde plantdaarna
een woning voor de larf gaat vormen,
welke voor de ontwikkeling van die larf
doelmatig is. M en zou eer verwachten,
dat de plant zou trachten zich van de
parasiet te ontdoen b.v. door insluiting
in weefsel,waarin de larfmoetverhongeren.Hettegendeelgebeurt:ervormtzich

Vlotgal,
-spat,zwilwratten.

Gallen op eikeblad .

Slijmbeursgallenkomenvooropdehakenop
deelleboog.Zijontstaan doordrukbi
jhet
liggen en zi
jn alleenschoonheidsgebreken.

een gal, van binnen bekleed met cellen,
welke voedsel voor de larf vormen. Die
cellen bevatten veel zetmeel en olie en
groeien aan, naarmate de larf ze wegvreet. De schors van de gal is hard en
verhindert de binnendringing van sluipwespen.De schorsbevatlooizuur,hetgeen
de bladeters afschrikt. Som s hebben de
gallen een openingmetnaarbuiten gerichte

Een vlotgal is een ophooping van vocht
in de peesscheede boven de hak,tusschen
hielbeen en schenkelbeen,in de scheede
van den hoefbeenbuiger.Het is een langwerpige zachte zwelling,waarvan de oorzaak in het gestelis gelegen en die daar-

doormoeili
jkergeneest.Afb.blz.145.
Ga1 (plantkunde).Gezwel,datontstaat
door de inwerking van een prikkelende
W oordverklaring.

haren bezet,waardoorhetinsectwelzi
jn
woning kan verlaten,maar geen vi
jand

kan binnenkomen. Soms wordt er zelfs

eendeurtjegevormd,datjuistoptijdopen10
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gaaten aan hetinsectgelegenheid geeftde
gal te verlaten.De eenvoudige verklaring
van het ontstaan van de gal door een
prikkelendevloeistof,isdusnietvoldoende.

Galjoen (zeevaart).Eenzeevaartuigmet
3--4 masten, dat vroeger veel door de

Spanjaarden gebruikt werd. Galjoenen

Een bijzondere soort gal is die,waarbij

brachten het goud van ktnaerika naar
8Panl
*e. De Onoverwinnel
ijke Vloot''
bestond in hoofdzaak uit gal
j*oenen.

(Zie ook galnoten).

Bij zeilschepen uit lateren tijd verstond
menonderhetgal
joeneenuitbouw aanden

het blad zich oprolt of toevouwt en een
stevige wand rondom de larve vormt.

(ialei. Lang,snAalvaartuig,naeteen laag
boord, ingericht onl geroeid te Nzorden.
Hetwaseen handelsvaartuigop deM iddellandsche zee;reedsde Grieken en de Romeinen maakten van galeien gebruik.

voorsteven,die tot versiering diende.De
naam is overgebleven voor het voorste
gedeelte van een oorlogsschip,waarin zich
de gemakken der matrozen bevinden.

W aarisde bootsman?Op hetgaljoenl''

Zi
j voerde ook wel masten en zeilen,
maar meestal werd zi
j geroeid en we1
door krijgsgevangenen, misdadigers en

Galjoot (scheepvaart).Een platboomd

of vier rijen roeibanken boven elkaar

Galm ei.Hetmeestvoorkomendezinkerts,
een mengselvan koolzuurzink,kiezelzuurzink en zwavel.Het heefteen roestkleur,
M en zoekt het uit de klein gehouwen

bestaan. Bekend zi
jn de woorden van
M olière:Qu'allaitilfairedanscettegalère!
W at had hijzich met die netelige zaak

rotsgesteenten,stampthetfi
jn,zuiverthet

Te Debreczin in Hongarije staat een
gedenkteeken voorMichieldeRuijter,uit

geschiedtverderdoorverhitting,waarbij
hetzinkvrijkomtenvervluchtigt.Dezink-

kustvaartuig,datthans nietmeer gebruikt
wordt.

slaven.Er waren zelfs galeien,welke drie

haddenen ingerichtwarenvoor300roeiers.
Op andere zeeën was de galei minder
doelmatig.Degaleislavenhadden eenslecht

in te laten!

door slibbing (spoeling met water) en

verwijdertdezwaveldoorroosting in een

vlamoven. De afscheiding van het zink

dankbaarheid opgericht,voor de redding
van Hongaarsche predikanten van de galeien. De admiraal kreeg n.l. van den
koning van Napels gedaan,dat de predi-

damp wordtopgevangen en doorafkoeling
neergeslagen.

kanten in vri
jheid werden gesteld.
In hetRi
jksmuseum teAmsterdam iseen

aan elk der vier zi
jden,welke openingen
zijnaangebrachtom hetgeluidderklokken

modelvan een galei,welke te Amsterdam
voor Czaar Peter gebouwd is.

Galm gaten.Openingen '
in een kerktoren
door te laten. Schuin geplaatste klankborden kaatsen het geluid naar omlaag

(afb.blz.147).
Galei (drukkerij). Een eikenhouten
Plankje,van boven en aan een derzijden
Van een opst
aanden rand voorzien,om er
regels van drukletters op te zetten. De
zetter plaatst de letters uit de letterkast
opden zethaak,welkehijindehandhoudt,
tot regels en plaatst daarna de regels op

de galeitotbladzijden.Hi
jschuiftdaarna
de bladzijdevan de galeiop een vlakken
plaaten zetereen i
jzeren rand omheen,
welke aangeschroefd kan worden, zoodat
de letters niet uit elkaar vallen, indien
m en ze opneem t.

Galg. Een hi
jschinrichting met takels.
Degalgopeentreilerdientom hetsleepnet

boven dek te hijschen.

Galnoten. Groengele gezwellen, welke
indenzomera1
sappeltjesmetroodewangen
aan de ei
kentakken groeien.Zij worden
veroorzaakt door een galwesp, die des
winters in de eikenknoppen eieren legt.

Depootlooze larfjes,welke uitdie eieren
komen,groeien in het sap van den knop,
die later niet meer uitgroeit, doch een

galgaatvormen.InJuliverlaten delarven
als galwespen,gevleugelde mannetjes en
wi
jfjes,de gallen.Hetverwonderlijke is,
datdeze zonaerwi
jfjes geen belangstelling
hebben voor eikenknoppen, doch haar
eieren leggen in de haarwortelsvan eiken.
Uit deze zomereieren komen larven, die
gallen aan de wortels verwekken,waaruit

GALSTEENEN- GANG
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zich in Ilecennber alleen vrouweli
jke

bladeren (afb. blz.145) hebben geen

en leggen,zonderbevruchtte zi
jn,haar

Galsteenen. Kantige, zachte steentjes,

eieren in de knoppen der eikenboomen.

gevormd uit de galin de galblaas,welke

Ditisde zgn.geslachtswisseling,waarbi
j

dikwi
jls (zonderschade te doen) blijven

dekinderen nietop deouders,maarop de

liggen,soms echter in de afvoerbuis van
de galblaas komen, deze verstoppen en
daardoor geelzucht en galsteenkoliek veroorzaken.

galwespen, zonder vleugels, ontwikkelen.
Deze kruipen tegen de eikenstammen op

grootouders geli
jken.

praktische beteekenis.

Gam mel (jodenwoord).
zwak.

Gander. Mannetjesgans,gent, ganzerik.
Gang (watermolenaar). Een stel bij

elkaar behoorende watermolens, welke
achtereenvolgenà het water steeds hooger
opmalen.Afb.blz. 147.

Toren van Leende 1113.
Klankborden en galmgaten.
Galnoten vormen een bel
angrijk handelsartikel. Het gehalte aan looizuur wisselt

met den ti
jd van hetplukken.Als het

V

Een gang watermolens.

Gang (zeilen).Deweg,welkeeen laveerend schip a:egttusschen tweewendingen.
Een streek.

insectden appelheeftverlaten,iserweinig
looizuur meerin.Verder bepaaltde soort
van eik,het klimaat,en de soort galwesp
de hoeveelheid looizuur in den galappel.

Gang (landbouw). Twee emmers vol.

Debestesoorten bevatten650/o looizuur

gang water.In Zeeland :een drachtwater.
Afb.blz.61.

en komen uit Klein-Azië (Aleppo). Dit
looizuur heeft de bi
jzondereeigenschap,

De hoeveelheid, welke men met twee

enqnaersaan een juk kan nneenenaen.Een

een pikzwart neerslag te geven van looi-

Gang (scheepsbouw). Een reeks huid-

zuurijzer,wanneerhetmetijzerzoutenin
aanraking komt.Galappels zijn bi
jzonder

platen, welke in elkaars verlengde liggen
en,in den romp van het schip,van voren

geschikt,om erinktuitte bereiden ofeen

naarachteren loopen.Bijijzeren schepen
liggen de randen overelkaar,bi
j houten
schepen tegen elkaar (de stuiken,einden,
tegen elkaar).

verfstof,waarmedewollen stoffen en fijn
leer (safhaan) gekleurd kunnen worden.
De hiervoorkomende galappelsop eiken-
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Gang (grondwerk).Overzachten grond
kan m en niet kruien.Dat geschiedt over
een kruiplank. Een reeks kruiplanken,
in elkaarsverlengdeliggend,heeteen gang
of een straal.

Tegenwoordig wordt het gangspil m et
stoom of met electriciteit gedraaid. De
spillen, die nog met de hand gedraaid

worden, zi
jn liggend en worden lieren
genoemd (vroeger braadspillen).W orden

zem etstoom gedraaid,danheetenzewinds.

Gang (aardkunde). Een kloof in het
gesteente of de delfstof, welke met een
andere steensoort of delfstofis opgevuld.
Steengangen in kolenlagen. Ertsgangen.
Gangkwarts.Hetertswordt van gangsteen
gezuiverd.

Gangboord (schipperij).Degang langs
de boorden van het schip. De dubbele

Gangwiel. Vliegwiel.Een zwaarwiel,dat

door zijn gewicht een regelmatigen gang
un een machine verleent.Afb.blz.97.

Gangwissel.Een inrichting aan een auto-

mobiel(in de versnellingsbak) waardoor
hetmogeli
jkis,denmotormeerofminder
toerentelaten makenbijdezelfdesnelheid

rijplanken,welkediegang bevloeren heet

van den wagen.

(waring iseen planken vloer,van weger:
plank).

Ganzenoog (linnenkast).W eefsel,waarbijdeinslagdraden kringetjesvormen met

gangwaring, legwaring of legwegering

Op rivierschepen heeft naen gangboor-

denom hetboomen gemakkelijktemaken.

een stip erin.

Afb.blz.99.

Ganzerik.Ganderofgent,mannetjesgans.

Gangkwarts (aardkunde).Kwarts,kiezelzuur, dat zich in kloven, spleten van
gesteenten heeft afgezet. De leisteenge-

drogisten, welke beroepen aanvankelijk

bergten aan den Ri
jn bevatten veelgangkwarts; wanneer nu het 1eiverweerd is,
wordthetlaatste met hetregenwater weg-

Gaper.Uithangteeken van apothekers en
vereenigd waren.In de 17e eeuw werden
ze gescheiden.In 1638 vormden de apo-

thekerseen afzonderli
jk gilde.Zi
jhadden
tot taak de ,,recepta toe te maecken'' en

gevoerd en komt in de rivieren (rivierklei).Hetgangkwarts,datzichindesple-

ten tusschen het1ei bevond,brokkelt af,
wordtook weggespoeld door hetwater,in
derivieren rondgeslepen en men vindthet

terug a1s ronde,witte steentjes in onze
grindhoopen.

Gangmaker.Degene,die bijwielerwedstrijden vlak voorden deelnemerrijdten
den wind breekt. Thans geschiedt het

gangmaken metmotorri
jwielen.
Gangspil (scheepvaart). Vroeger had
men op groote schepen een staandeas,om
hetankerop tewinden.In de kop van die
as waren gaten, waarin spaken gestoken
konden worden in waterpasse richting.
M et die spaken draaiden de matrozen
de as rond.Die asofspilheette gangspil,

omdatdematrozen bi
jhetdraaienrondom

de asliepen,W erd op den waleen gangspil
gebruikt, dan sprak men van een kaapstanderen indien dekaapstanderverplaatst
kon worden,dan sprakmen vaneen windas.

Gaper .
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moesten ,,de Latijnschetaalredelijkerwijs

gebruikt.Voor dravend werk bezigt men
het haam.

den. Beiden voerden den gaper; (afb.
blz.148),apothekersbovendiendenvi
jzel,

In Gelderland zi
jn de benamingen voor

verstaen''. De drogisten verkochten krui-

die tuigdeelen andersom.

drogisten den snuit van een zaagvisch,
den hertshoorn of een ris slaapbollen.
Deoorsprongvan dengaperisonbekend.

Garst(landbouw).Gast.In Gelderland:

W aarschijnli
jk houdt deze verband met
tongkijken en likkepotslikken.Deoudste

blz. 149). In Zuid-Holland en in het

gapershadden een narrekap en herinneren
daardoor aan den nar,die metden kwakzalver rondreisde en wien,tot aanlokking
van toeschouwers,gewoonlijkzoogenaamd
een kies werd getrokken.

een vierofzestalgarven op hetland tegen
elkaar overeind gezet om te drogen (afb.
Noorden spreekt men van een hok.ln
Vlaanderen van een stuuk.
.
F
h
'

'

x

'*.

x'
v
)

.#
.

xjj
z

N0.

4
%

Garde.Tuchtroede,geeselroede dektwijg.
Delangetwi
jgen,welkede rietdekkergebruikt; zi
j worden dwars over de daksparren in evenwi
jdigerijen vastgespi
jkerd
op dezelfde wi
jze,als dat met de pan-

z
A3

latten geschiedt.Daaroverheen komt het
riet of het stroo. Op het stroo,weer in

evenwi
jdige ri
jen,komen de garden juist
boven devastgespijkerdegardenonderhet
stroo.Metijzerdraad (vroegermetweetjes
of wilgeteenen) worden de boven elkaar
liggende garden met het daartusschen

Gasten,hokken van rogge.

liggende stroo bijeengeknepen.Op deze
wijzewordtdushetstroo vastop hetdak

Gas (boeventaal).Pet;gassie:petje.

twijgenvan delijsterbes,sprakel(rhamnus)

Gasolie.Bijoverhaling van ruwe petro-

bevestigd. M en gebruikt voor dekgarden
en hazelaar.

'

zz

leum gaan achtereenvolgens de vluchtige

petroleumaether,de lichte benzine (gasoline),degewone autobenzine,dewasch-

%'
kx

benzine, de petroleum , de gasolie, de
smeerolie en ten slotte de paraëne over.

?
%j

W ateroverblijftisasfalten teer.
De gasolie heefteen soortelijk gewicht

*

van 0,866,is donkergeeltot zwart,kookt
%%
.
.

z

N%
><.V)' %>
vse'
X
êh
.
j
*4

ï'.
z
oe
q. <.
.

p

N
<

e

e &' J
%

mo*.
l* :(9
.q* k
* G
y

,4.

v

<'*'
'

koe#
'
-.
4 wxa@1%&
' x%
+
* * +.
i.

Tweespan in'tgareel.Hoosom destrengen.

Gareel (paarden). Onderdeel van het

trektuig.Een O-vormigjuk,datoverden
kopvan hetpaardwordtgeschoven entegen

den schoftdrukt(afb.blz.149).Hetgareel
wordt veelal voor zwaar stappend werk

bij200-300 graden en maakt72O/ovan

de ruwe aardolie uit.Zi
j wordt,integenstelling metpetroleum,vewoonlijk onge-

zuiverd in den handelgebracht,omdatde
toepassing ervan geen zuivering vereischt.
Van gasolie maaktmen benzine en oliegas
en verderisheteen brandstofvoordieselmotoren en voorcentraleverwarming.M en
noemtgasolieook weldieselolie.Dekosten

aan brandstofvan dieseltreinen zijn lager
dan die van stoomtreinen.Tegenwoordig
maakt m en ook vracbtauto's met dieselmotoren.Dezedieselmotoren hebben geen
vergasser, de brandstof wordt vloeibaar
in den cylinder gespoten.
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Garstig.Tranig,ranzig,sterk van smaak.
M en spreekt van garstig spek en van
ranzigeboter.Deongewonereuk en smaak
ontstaan, doordat het vet zich splitst in
vluchtig vetzuur en glycerine onder den
invloed van warmte en vochtigheid.
Dik spek moetna het zouten even met
heetwaterworden afgeboend,daarna in de
buitenlucht gedroogd en tenslotte op een
droge, koele plaats worden opgehangen.
Gaswater. Het water,dat heeft gediend
voor de zuivering van lichtgas in gasfabrieken. De ammoniak, die in het gas
voorkomt,lost in dat water op en wordt

Gedragsleer. Ethiek. De leer der zede-

lijkeplichten vaneen mensch.Deleerder
regels welkemenin zijn gedrag tegenover
anderen behoort te volgen.

Geelboeken.Debescheiden,aan hetparle-

mentin Frankri
jkverstrekt,inzakediplomatieke onderhandelingen. In ons land

heetenzeoranjeboeken.InEngelandblauwboeken.In Duitschland witboéken en zoo
in elk land verschillend,alnaar de kleur
der omslagen.

daaruit teruggewonnen door bijvoeging

Geelhart. Houtsoort uit Suriname met
eigenaardigen reuk,datgebruiktwordtvoor
timmerhout en meubelen.

van zwavelzuur.
Dezwavelzureammoniak,welkemen daar-

Geel koper.M essing.Een legeering van

door verkri
jgt,iseen goedkoope stikstof-

koperen zink.(Ziemessing.)

m est.

Gebbe (visscherij).Een soort schepnet
met een driehoekigen ingang.M en vangt
er aasvisch mee.

Gebeid.Vanjenever:op beien ofbessen

overgehaald.Dubbelgebeid :op een dub-

belehoeveelheidjeneverbessenovergehaald.
Een dubbelgebeide iseen glasjenever.
Gebint(bouwkundel.Dakstoelmetstandvinken (sti
jlen,die bijden grond beginnen):een samenstelvan staande,schuine
en liggende balken,dateen laag a:oopende
kapvan een grooteschuurofeen boerenhuis

draagt (afb.blz.46).

Geelzucht (geneesk.).Gele verkleuring
van dehuid,deslijmvliezen en demeeste
weefsels door galkleurstof,tengevolge van
belemmerde afvoer van de ga1 of door
vergiftiging. M en vindt dan galkleurstof
in de urine.

Bijzuigelingenontstaatsomsenkeledagen

nadegeboortegeelzucht,doordatveelroode

bloedlichaampjes afsterven. Men vindt
dan geen galkleurstof in de urine.

Geep (visscherif).Blauwgroene,pijlvorm ige visch met verlengde kaken,die op

een snavelgelijken.Groene graten.Voor
velen een lekkernij (afb.blz.150).

Geboden.Onder de geboden staan is in
ondertrouw zi
jn.Nade invoering van het

jk is het wetteli
jk voorburgerli
jk huweli
schrift geworden, dat de ambtenaar van
den burgerli
jken stand vöör de deur van
het gemeentehuis op twee achtereenvolgende Zondagen mededeeling doet van
den ondertrouw.Die huwel
ijksafkondiging

heeftten doel,om eenieder,diewettelijke
beletselen wilaanvoeren, gelegenheid te
geven, die te komen meedeelen aan den
ambtenaar.ln dekerkengeschiedtdeafkondiging van wegeden priesterofden predikant op twee of drie Zondagen. Eerste,
tweedeen derdegebod.De gebodenaQezen.
Degebodenstuiten.Hetwoordbieden heeft
hier de beteekenis van meedeelen,bekend
maken,laten weten.

Geep.

Geer. Schuin toeloopend pand in een
kleedingstuk. Ook een spits toeloopend

stukland(inGelderlandeentimpgenoemd).

GEESELEN- GEGOTEN KEIEN
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Geeren :schuin toeloopen.Gegeerde baan.
Geer of spie in een rok.Geerendekamers.

De geestgronden langs den duinvoetzi
jn

Deschoenmakerspreektvaneen zwik.Bi
j

schikten dikwijls wordt geestgrond door

kousen en borstrokken spreekt men van
een klink.

Geeselen (landbouw).Hetgraan uitde
aren slaan op een geeselblok.Voordat de
schooven metden vlegelworden gedorscht,
worden ze,alsvoorbewerking,metdehand
gegeeseld,waardoorde aren volledigervan
het graan ontdaan worden.Tegenwoordig
geeselt nxen niet nneer. A4en gebruikt
dorschnnachines.

Geestgrond. De hooge,zandige gronden
gelegen tusschen de duinen en de daarachtergelegen polders.Hetwoord ,,geest'',

eldersgaastofga,duidtdehooge,inderti
jd

wegenshun vochtigheid voor beteeling geafzanding voorden kweek van bloembollen
geschiktgenaaakt.S/an ktlknAaar totSassen-

heim isdebollenkweekerijalgemeen.
Geestvan am m oniak.Ammonialiquida,

vliegop,ammoniak,vliegende geest,zi
jn

namen VOOreen Oplossing van ammoniakgas in water.M en gebruikt die oplossing
als vlekkenwater, omdat het vet met de
ammoniak verzeept en uitgespoeld kan
worden. Het vet van hoofdharen vormt
metvliegendegeest,zeep en gaatschuimen.
Alsa:eidendmiddelwordtgeestvanammo-

niak tegen hoofdpijn gebruikt.
Geest van zout. Ruw zoutzuur, een

bewoonbare zandgronden aan, in tegenstelling m et de onbewoonbare,lage,eer-

bi
jproduktvan de sodabereiding.Hierbij
wordtkeukenzoutmetzwavelzuurinijzeren

ti
jds aan overstrooming blootgestelde

vaten verhit, waardoor zoutzuurgas ont-

gronden.
Tusschen Haarlem en Lisse loopen twee
strooken geestgrond naast elkaar. Daartusschen is een lagere strook,gevuld met
veen en bedektmetzand.De twee hooge

wijkt.Datgaswordtgeleid overwaterçn

strooken zijn vroeger kusten geweest en

Geest van zout ontleedt aan de lucht en
moetdaarom in een donkerePesch bewaard
worden.
Zuivere,verdunde geestvan zoutwordt
gebruikt als huismiddel tegen netelroos
en als maagmiddel.

de lage strook ertusschen was een strand,
datlatermetveen volgroeide.De zee moet
zich dushebben teruggetrokken.Hetzand
onder dat veen,ligt twee meter lager dan
hettegenwoordige strand,doordat de zeespiegeldaarna gerezen is.
Vroegerwasdelage strook grasland,tegen-

woordigbollenland.Despoorlijnloopt,van

Haarlem af,middendoordevroegerestrandvlakte. Op de geestgronden ontstonden

vroegerdedorpen.OpdeOostelijkestrook

Heemstede,Bennebroek,Hillegom , Lisse,
Sassenheim,Voorhout,W armond,Poelgeest

en Oegstgeest.Op de W esteli
jkestrook:
Vogelenzang,Noordwijkerhouten Noordwi
jk-Binnen. Op de oude geestgronden
verrezen ook kasteelen en buitenplaatsen,
daar het achterliggende polderland nog

nietdoordijken beschutwasen nietmet

lostdaarin op.Hetruwezoutzuur,datmen

dan verkrijgt,isgeelgekleurd doorijzerchloride,ontstaan door de inwerking van

hetzuur op hetijzervan hetvat.

Geeuwhonger. Groote honger, die terstond gestild behoort te worden. De
verklaring van het woord zoekt men in
geeuwen, maar geeuwen, noch gapen is

een verschijnsel van grooten honger.
W aarschi
jnlijk sprak men vroeger van
gahonger. Ga is met gauw verwant en

hetOveri
jselscheen Gelderschegeehonger
steuntdieveronderstelling.Dekatholieken
spreken ook van gadoop in gevallen dat
de doop van den pasgeborene niet mag
worden uitgesteld.Plotselinge dood heette
vroeger gadood.

molens werd drooggehouden. M en had

vroegereen kasteelbijNaaldwijk,Teylingen,Vogelenzang, Heemstede,Brederode

en verderookgeesteli
jkestichtingen,zooals
de abdij Van Loosduinen, Ri
jnsburg,
Egmond en het monnikenklooster te
Bennebroek.

Geffel ofdrift.Aanspoelselvan degroote
rivieren,dat de boeren verzamelen voor
strooisel in hun veestallen.
Gegoten keien. Slakkeien, scoriabricks.
Straatkeien,in Engeland gemaakt van de

GEHEIM FON DS- GELAATSHOEK
vloeibareslakkenderhoogovens.Zehebben,

Gei (scheepvaart).Geitouw.Een touw,

tegen degladheidjopstaandekantjesaande
bovenzi
jde.Koperslakken zijn gemaaktuit
slakkenvankopergieteri
jen.Zijhebbeneen
regelmatigen vorm en zi
jn zeerstroef.

dat verbonden is aan de nok van een
waterpasse,draaibare spier.De laadboom
van een schip is draaibaar aan den mast

bevestigd en hangt met zijn nok boven
de laadopening.M et geitouwen kan men

Geheim Fonds.Hetbedrag,voorkomend
op de staatsbegrooting,waaroverderegeering kan beschikken voor uitgaven,welke,
om reden van staatsbelang, niet aan de
volksvertegenwoordiging worden meegedeeld.Het bedrag kan worden aangewend
voor geheime politie,geheime diplomatiek
of voor invloed op de pers.

Geheim testam ent of besloten testament, is een testament door den er:ater
onderteekend,gesloten en verzegeld en in
tegenwoordigheid van vier getuigen bij
den notaris in bewaring gegeven.

Bijeen gewoon openbaartestamentgeeft
de er:ater zijn uitersten wi1 mondeling
aan den notarisop.Denotarismaaktdaarvan een akte,welke de er:ater in tegenwoordigheid van twee getuigen onder-

teekent. Bij een eigenhandig testament

geeftdeer:aterhetstuk open en in tegenwoordigheid van twee getuigen aan den
notaris in bewaring.
Een onderhandsch testament is een testament,doordener:atergeschreven enonderteekend,zonderdathetstuk in handen van
een notariskomt,zoodatvan hettestament,
noch van een overhandiging een akte
gemaakt wordt.Zulk een testament heeft
alleen rechtskracht inzake sieraden en
begrafenis.

den laadboom metden nokzijdelingslaten

draaien,zoodatdenok buiten boord komt.

Op deze'
wijze worden stukgoederen uit
schepen gelost.De mannen,die de geitouwen bedienen, heeten geimannen.
Ookdavidsvanreddingbootenhebbengeien
om de booten buiten boord te draaien.
Geien van een zeil,een zeilopgeien is het
verkleinen van hetzeiloppervlak door het

zeilmeteentouw samen tetrekken,bijeen
te halen.

Gein.Gi
jn,Grapje,Geintjesmaken.Uit

het Hebreeuwsch afkom stig.

Gek (bduwkunde).Schoorsteenkap,welke
metden wind meedraait.

Gek (landbouw). Een houtje, waaraan
bij een boerenwagen het oog van den
zwing aan een krommen dissel is opgehangen.Afb.blz.101.

Gekantrechtedelen (houthandel).Planken,dievan deruwekanten ontdaan zijn
en overdegeheelelengteeven breed zijn
(afb. blz. 24). Ongekantrechte delen of
vlotdelen zijn aan hetworteleindebreeder
dan aan hettopeinde(afb.blz.54).

Gekooktelijdolie.Lijnolie,verwarmdmet
mangaanoxyde ofmetloodperoxyde,waar-

doorzedeeigenschapverkri
jgt,om spoedig

Gehoorbeentjes. Drie beentjes, welke
metbanden aan elkaarzi
jn verbonden en

daardoor een gelede zuil vormen, welke
zich bevindt in de trommelholte van het
oor.De hamerzitvastin hetm idden van

het trommelvlies.De stijgbeugelis ver-

te drogen. De olie behoeft echter niet

,,gekookt''te zi
jn.
Gekrispeld. (Crispus: gekruld) wordt
gezegd van weefsel,datgemaaktismeteen
inslag van sterk ineen gedraaide, dunne

bonden aan hetovale venster,dattoegang
geefttot den beenigen doolhof,welke het
eigenli
jke gehoororgaan en de gehoor-

draden,welke bi
j het afwinden van den
klos,neiging hebben krulletjestevormen,

zenuwen bevat.Tusschen hameren sti
jg-

krijgt (crèpe).

zoodat het weefsel een ruw oppervlak

beugel bevindt zich het aambeeld. De
geluidsgolven, die het trommelvlies doen
trillen,worden over hamer,aambeeld en

Gelaatshoek.Hoek van Cam per(172289).Dehoek,diegevormd wordtdoorde

sti
jgbeugel voortgeleid naar het ovale
venster van het binnenoor (doolhof).

lijn, welke van het voorhoofd naar de
bovenste snijtanden loopten de lijn van

GEL- GELE KOORTS

debovenstesnijtandennaardegehoorgang.
Bijmenschenisdegelaatshoek grooterdan
bij dieren, bi
j blanken grooter dan bij
negers,bi
jnegersgrooterdanbijAustraliërs.Vergeleken met den gelaatshoek van
den mensch.isdie van den aap zeer klein

(60 graden).

evenals in Engeland,waar to geld:ontmannen,lubben beteekent.Een ruin heet
in hetEngelsch een gelling.In Gelderland

iseen geld een onbevruchtwijfjesvarken,
alofnietgesneden.Een drijfbaregeld is

een zeug,die oud genoeg is om naar den
beer gedreven te worden.
Vaar wordtvaak gebruiktvan koeien,die
men met opzetonbevruchtliet,om ze vet
te mesten. Gust zegt men vooral van

vaarzen (tweejarige koeien). Men zegt
in Holland een guste vaars;in Friesland

een geld rier(vaars).ln Brabant spreekt
men van leeg:leegekoeien tegenovervolle
koeien.

Gelekoorts.Een besmetteli
jkeziekteder
warme landen,waarvan de smetstofwordt
overgebrachtdooreen muggensoort,welke
nietineen koelklimaatkanleven.Deziekte

heerschtetotvoorkorten tijd in Middenen Zuid-Amerika,vooralin Brazilië,Cuba

en Mexico.Negers zijn minder vatbaar
dan blanken,vooral als deze pas in de

tropen zijn.In Suriname is gele koorts
een zeldzaamheid.In Nederl.-lndië komt
de ziekte nietvoor,hoeweldaar evengoed
muggen voorkomen,welke de gele koorts
kunnen overbrengen;Indië ligt dus voor

deziekteopen.Indien een lijderaan gele
Gepotdekselde molen metgekantrechte
delen.

Ge1(visscherijl.lngewandvandenharing;
hetgeen bi
j het kaken van haring wcrdt
weggesneden,in hetbi
jzonderdekieuwen

en hethart.Degellen worden in zeegeworpen ofwelverzameld en verwerkttotvischtraan en vischmeel. De ingewanden van
anderevisch worden nietdoordekieuwen,

maardoordebtliksnedeverwi
jderd(gestript)

en heeten nietgellen doch grom.

koorts naar lndië zou gebracht worden,
zouden de muggen geheel lndië kunnen
besmetten. Hetzelfde ziet men trouwens
in streken,waar moeraskoorts niet voorkomt,hoeweldaarwelkoortsmuggen leven.

Erzi
jngevallenvangelekoortsin Fransche
en Engelsche havens voorgekomen,maar
deziekte breidde zich daar niet uit,om-

datdaargeenmuggenzi
jn,diede smetstof
kunnen overbrengen. De smetstof, door

denaug bi
j haarbeetopgenonaen,wordt
in het bloed van gezonden overgebracht

bi
j een volgenden steek,waarna zij zich

snel door het lichaam verspreidt. Reeds
na drie dagen openbaart zich de ziekte

door spierpi
jn, koorts, roode oogen,
Geld (veeteelt).N ietdrachtig,gust,vaar,

leeg,onbevrucht.Gelde koeien,een geld
schaap,een gelde zeug.In Noord-Holland
heet een gesneden wi
jfjesvarken een geld,

een gesneden mannetjesvarken
een barg.(1n Friesland is barg de naam
van een varken in het algemeen.) Hier
tegenover

heeftgeld de beteekenisvan onvruchtbaar,

gezwollen lever,geelzuchtennierontsteking.

Dikwijls volgt de dood. Degenen, die
herstellen,zijn onvatbaar voor de ziekte
geworden. Twaalf uur na het uitbreken
der ziekte kan een stekende mug reeds
anderen besmetten.
In 1918 meende men den verwekker in
het bloed te hebben gevonden. Het was

GELEDE DIEREN- GELOOFSBRIEVEN

een kleine spiril,een kurketrekkerachtige

lagediervorm,(protozo),welkeveelgeleek
op den verwekker van de rattebeetziekte.

De gele koortszou dusop één li
jn staan

W estkust van Afrika tiert ze nog welig.
De mug iste herkennen aan y,den zilveren
lier''op hetborststuk ,ymetgouden snaren
bespannen.''

metmoeraskoorts,met syphilis,metfram-

boesia,alle ziekten door oerdiertjes(protozoën)verwekt.Bi
jlatereonderzoekingen
miste men evenwel dezen spiril, zoodat
toen weer geen zekerheid bestond.A4en
houdtthanseen zgn.onzichtbare smetstof,
een bacterie,welke door alle flters heengaat,voor den verwekker,die evenals de
bacillen van mond- en klauwzeer, van
pokken,hondeziekte,hondsdolheid te klein
iSy0m Waafgenomen te ktllmen Worden.
In 1927 ontdekte men in deIndische apen
bruikbare proefdieren; daarna ook in
witte muizen.Van toen af nam de kennis

derziekte belangri
jk toe.Muizenkunnen,
doorzemetsmetstofindehersenenteenten,
ziek worden. Vermengt men echter het
gifmetbloedweivan een persoon,die van

de ziekte hersteld is,dan bli
jftde muis

gezond. In deze muizenproef heeft men
een middelom na te gaan,of onder een
bevolking vroeger gele koorts heeft ge-

Gelede dieren. Hoofdafdeeling van de

ongewerveldedieren (500duizend soorten)
met het kenmerk,dat het lichaam en de
pooten uitringen bestaan.Verderbezitten
die dieren een bouwladderzenuwstelsel

(knoopzenuwstelsel):de buikzenuwstreng
is dubbel,looptdoor het geheele lichaam

heen en wordtherhaaldelijk onderbroken

door zenuwknoopen, die onderling ver-

bonden zijn,in paren.
Een groot verschil in uiterli
jk ontstaat,
wanneer de ringen in grootte verschillen

en op verschillende wijzen vergroeid zijn
totgrooterringen.Dezeringenzijngepantserd,depantsersdienen voorde aanhech-

ting van spieren.Op gezettetijdenwordt
het pantserafgeworpen : het dier vervelt.
Totdegelededieren behooren deinsecten,
despinnen,deschaaldieren en deduizendpooten.

heerscht. Daarbij is gebleken, dat gele

koorts licht, haast ongemerkt kan verloopen en toch onvatbaarheid tengevolge
heeft.Daarin ligt de verklaring,waarom

Gelepers.DeEngelscheenAmerikaansche
kranten,die zich op sensatienieuws toeleggen.De naam is ontleend aan de gele
karikatuur,welke in het Zondagsblad van

negersgewoonlijkonvatbaarzijn:zehebben

een dergeli
jke krant wordt afgedrukt.

de ziekte in lichten graad ongemerktdoordaan.

Gelf (landbouw). Kalkgelf, veenkolo-

Laboratoriumbesmetting van onderzoekers

niale haverziekte, schuimaardeziekte. Een
ziekte dergewassen tengevolge van overbekalking,gekenmerkt door kromme bla-

is dikwijls voorgekomen.De besmetting

had plaats door aanraking van debesmette
proefdieren.

Jarenlangheeftdegelekoortsdeontwikkeling van vele Zuid-Amerikaansche havens
tegengehouden.Hetgraven van hetkanaal

van Panama mislukte aanvankelijk tenge-

volge van gele koorts en moeraskoorts.De
Amerikanen hebben deze ervaring zich
ten nuttegemaakt,doorte beginnenm etde
de omstreken van Dquggen te zuiveren.
Voorde gele-koortsmug gingdatgemakke-

deren (gelfisvan golfafgeleid).
In de bouwkunde bestaatdeuitdrukking:
gelfsche pluiken,een bandversiering,be-

staande uiteen gebroken lijn,waarvan de
open neergaandelijnen schuinloopen.De
pluikenwordendaarbijgevormddoordrie
zi
jden van een parallelogram.

Gelling. De manneli
jke plant van de
hennep.De vrouweli
jke heet zaailing.

lijk,omdat deze mug niet ver van haar
broedplaatsvliegten hetdusvoldoendewas

de nabi
jliggende moerassen van larven te
zuiveren.Kleine plassen werden gedempt
en de groote met visch bezet. Thans is

de koortsna een bestrijding van twintig
jaaruitgeheelAmerikaverdwenen,behalve
een kleine plaats in Pernambuco. Op de

Geloofsbrieven.Hetwoord iseen afkorting van het vroeger gebruikte ,,letteren

van den geloove'', dat een schrifteli
jke
lastgeving was; een lastbrief dus. De
brieven van den geloove waren schrifte-

lijke oorkonden,welke de gezant meekreeg,een machtiging om een opdracht te
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volbrengen en waarbij een verzoek was
gevoegd, den gezant als lasthebber te

stroom doorlaat. Er zi
jn tegenwoordig
geli
jkrichtersvan allerleigrootte en span-

erkennen.De gezant overhandigde zi
jn

ning.

geloofsbrieven aan den koning.
De beteekenisvan geloofsbrieven isechter
thans algemeener en het woord is thans

Gem ber. W ortelstokken van planten

debenamingvanallebewijsstukken,welke
noodig zijn om in bepaalde ambten te

groeien.M en onderscheidtwitteen zwarte
gember; de eerste is geschild.
Vroeger werd gember geraspt en door de

worden toegelaten. Zoo heeft een afgevaardigde voor den Gemeenteraad, de
Provinciale Staten,de Tweede Kamer of
Eerste Kamer geloofsbrieven noodig a1s

bewi
js,dat hij wettig is verkozen.
Die geloofsbrieven vermelden de geldig-

heid der kiezerslijsten,de onderteekening
en den datum dier lijsten,de verklaring

van de opmaking en vaststelling daarvan,

dewijze,waarop die lijsten werden bi
jgehouden en dergeli
jke .Een Kamerlidheeft
behalve zi
jn geloofsbrieven nog noodig
een uittreksel uit zi
jn geboorteakten een
verklaring van hemzelf, vermeldende al

zijn openbare betrekkingen.Een Statenlid
heeftnoodig een bewijs van den burgemeester,dathi
jin deprovinciewoonten
een raadslid,dat hi
j ingezetene van de
gemeente en Nederlander is.

Geluw. Geelin dichterlijken sti
jl;geelblond.In Vlaanderen zeer gebruikeli
jk:
van geluwen goude,geluwe haren,(klemtoon op ge).

(gemberachtigen),diein tropische landen

spi
jzengenaengd.TFhansgebruiktnaen nog
geraspte gember bi
j inmaak in het zuur,
om den prikkelenden smaak.Gewoonli
jk
wordt geconfijte gember hier te lande
ontvangen in kistjes,die zes van de wel-

bekende gemberpotten bevatten.
Gemberbier is een verfrisschende drank,
bereid uit gember, suiker, citroensap,
honing en water.
Gem eenebest.Vertaling van hetLat.Res
publica.Best heefthierdebeteekenisvan
belang,algemeen belang,staat,republiek,

ln hetbi
jzonderwordthetwoord gebruikt

voor de Reoubliek der zeven Vereenigde
Nederlanden.HetBataafschegemeenebest.
Het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden. Voorts spreekt men van het ge-

meenebestvanZuid-Afrika(inhetEngelsch
common-wealth).

leven, bedoeld om een waarheid of een

Gem eenelandshuis.Onder gemeeneland
verstond men vroeger een waterschap.
M en sprak toen van ,ygemeenelandskosten''
en bedoeldedan :op kosten vanhetwaterschap.In de BreestraatteLeiden staateen

zedelesaanschouwelijkvoortestellen.M en

gebouw van het waterschap Ri
jnland,

Gelijkenis.Een verdichtverhaaluit het
kan ook zeggen :een tot een verhaaluit-

gewerkte vergeli
jking, welk verhaal aan
het menschelijk leven is ontleend en bedoeld,om een waarheid of een zedeles in

een bevatteli
jken vorm voor te stellen.

waarin het bestuur is gevestigd en waar

de vergaderingen van den dijkgraaf met
de heemraden en deingelanden gehouden
worden. Dit gebouw is bekend a1s het
Gemeenelandshuis.

De voorstelling moet dus tot het gebied

dermogeli
jkheden behooren.Een verhaal,
waarin dieren spreken,is een fabel,geen

Gem eenschap van goederen. Van het
oogenblik afvan de sluiting van een huwe-

geli
jkenis.
BeroemdzijndegelijkenissenuitdenBi
jbel.

li
jk,bestaat er van rechtswege algeheele

men geli
jkenissen wel,,parabelen''.

echtgenooten,tenzijdaaromtrentbijhuwelijksche voorwaarden andere bepalingen
zi
jn gemaakt.De gemeenschap omvatook

ln de tegenwoordige letterkunde noemt

Gelilkrichter.Een electrisch toestel,dat
wisselstroom verandert in geli
jkgerichte
stroom,welke b.v.noodig is om accumulatoren teladen.Dewerkingvan hettoestel
berusthierop,dathetslechtsin éénrichting

gemeenschap van goederen tusschen de

degoederen,welkedeechtgenooten om niet

verkri
jgen,tenzi
jer:ater ofschenkeruitdrukkelijkhettegendeelheeftbepaald.Alle
vruchteneninkomsten,staandehethuweli
jk
genoten,zoomedeallewinsten,vallen onder
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GEM ENGDE LEVENSVERZEKERING- GERGEL

de gemeenschap,evengoed a1sdeschulden

Gerechtshof.Er zijn vijfgerechtshoven

vöör of na het huwelijk gemaakt. De
gemeenschapkannahethuwelijknietdoor
onderlingeovereenkomstwordengewi
jzigd.
De man beheertde goederen dergemeenschap, maar kan door schenking er niet

in onsland n.l.te Amyterdam.Den Haag,
DenBosch,Arnhem en Leeuwarden.Onder
elk hofbehooren eenige rechtbanken.Het
gerechtshof behandelt zaken afkomstig
van die rechtbanken in hooger beroep

over beschikken,tenzi
j ten behoeve.van
zi
jn kinderen. Hij mag bi
j schenking

(appel),zoowelburgerli
jkealsstrafrechterlijke.VoortsberechthetHofindeneersten

zich niethetvruchtgebruik voorbehouden.
De gemeenschap wordt ontbonden door
echtscheiding, door scheiding van tafel
en bed en door scheiding van goederen

aanleg geschillen over de rechtsmacht,

indienverscheidenerechterszichtegelijkerti
jd bevoegd of onbevoegd verklaren.
Bovendien kunnen partijen overeenkomen

na overlijden.Zi
jn er minderjarige kinderen,dan is de overlevende echtgenoot

in den eersten aanleg reedsvoorhethofte
procedeeren,teneindeberoep uittesluiten.

verplicht een boedelbeschri
jving te doen

Van burgerlijkezaken worden alleen vor-

opmaken binnen drie maanden na het

deringen boven 200 gulden behandeld.
Voorvorderingen onderde 400 gulden is

overli
jden. Blijft de boedel onverdeeld,
dan mag dat nimmernadeel,alleen voordeel voor de kinderen opleveren.
Gem engde levensverzekering. De verzekering van een kapitaal, dat aan den
verzekerde zelf wordt uitgekeerd,indien

geenhoogerberoep.Degerechtshoven zijn
in tweekamersverdeeld :een voorburger-

li
jkezaken en een voorstrafzaken.

hi
jna zeker aantaljaren nog in leven is,
doch datbi
j zijn overli
jden terstond aan
zi
jn nabestaanden wordt betaald,ook al
zou hij onmiddelli
jk na betaling van de
eerste premie overlijden.
Deze verzekering heeft tweeërlei doel
verzorging van nabestaanden en vorming
Van Vernqogen doorSparen.Dezevorm van
verzekering is zeer bruikbaar gebleken en
algemeen geworden,veelalgemeener dan

devrijwillige pensioensverzekeringen ook
algemeenerdan hetkoopen eenerlijfrente,
waarbi
jmen van hetkapitaalafstand doet.
Onsvolkis,doorzijn aard,geneigd,het
kapitaalzelfte beheeren.

Gemet (landbouw).Oude landmaat in
Zeeland.Ongeveer0,4 ha;in veleplaatsen
echter verschillend. Een Blooisch gemet
op Tholen en op W alcheren is 0,3897 ha.
Genootschap.Een grootevereeniging,aan

wetenschap of aan kunst gewijd. Het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van
Kunsten en W etenschappen. Het Aard-

jbelgerijkskundig Genootschap. Het Bi

nootschap. Kerkgenootschap. Kunstgenootschap.
M aar ook voor kleine vereenigingen,die
nietnaarbuiten optreden,wordthetwoord
wel gebruikt: Genootschap Liefdadigheid
naar Vermogen.Genootschap Onze Taal.

Gervel? Kroos.Inkroozing ln een ton

(kantje).Deduigen loopen sneepstoe.
Gergel(kuiperij).Kroos,groef,inkrozing,

een inkeping aan heteinde van een duig,
waarin de rand van den tonbodem past.
Afb. blz. 156. M en spreekt ook van
gergelen,krozen,kroosbeitel, kroosschaaf.

GERSTEKORREL- GESLOTEN BEW AARGEVING

Ook in de bouwkunde spreekt men van
gergel,datisdeinkepingin detrapboomen,

en verdeeldede pap geli
jkmatig overhet

waarin de inslagdraden een korrelvormig

gaas. Het water zakte door het gaas, de
papierstofbleeferop liggen.De schepper
schoof dan het raam naar den koetser en
begon aan eennieuw vel.Dekoetserkeerde
hetraam om overeen dcekofeen stuk vilt.
De papierpap had inmiddels samenhang

fguurtje vormen. Handdoeken met een
gerstekorrel(afb.blz.157).

genoeg gekregen,om bijhetomkeerenvan
hetraam aaneentebli
jvenenongeschonden

waarindezijkantendertreden passen.Een
sponning.

Gerstekorrel (linnenkast). W eefsel,
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rand (hetdeksel).Onder dien rand zakte
de pap watuit,van daarde onregelmatige
rand,welke aan geschept papier eigen is.
Gaas van gevlochten koperdraad gaf het

6js'

w.+?..s.

op hetdoek te vallen.De koetserlegde er
een nieuw doek overheen en koetstedaarop
hetvolgendevel,totdatten slotteeen stapel
ontstond van 160 ve1 papier, welke een
postheette.Drieposten leverden een riem
of480ve1of20 boek.Depostwerd geperst,
de doeken of vilten weggenomen, het
papier werd geli
jmd en dan tedrogengehangen.
ilet raana ofdepapiervorm had een lossen

Gerstekorrel.

Gesch.apen grond.Aardoppervlak,waarin
nim m er is gegraven.D e heide is m eestal

geschapen grond,hetgeen blijkt uit de
regelmatigheid,waarmede de verschillende
aardlagen elkaarbedekken :onderdeheide
schierzand, dan de heidehumus en de
zandlagen.

Gescheptpapier.Papier,datuitdehand
gemaakt is,zooals dat vroeger steeds ge-

beurde.Men schepte de papierpap (een
mengselvan papierstofen water)op een
metgaasbespannen raam .Dewerkman,die

dat deed,heette schepper en zi
jn hulp,
die den vorm omkeerde heette koetser.
Deschepper schepte een hoeveelheid pap
in hetraam ,lietdie over hetgaasloopen

dradenen inslagdraden bestond,kreeg men

een ander oppervlak met dwarse li
jnen.
Papier met zulk een oppervlak,heette
vergepapier.In hetgaasvlochtmenhguren,
welke in het papier het watermerk gaven.
Het fraaie oud-Hollandsche papier is
beroemd geweest. Vroeger drukte men
prachtuitgaven op oud-Hollandsch Papier;

somsmetdehandteekeningvan den schrijveralswatermerk.Nog langen ti
jd werd
hetals zegelpapieren bankbiljettenpapier
gebruikt.Thans is hetgeheelverdrongen
door het machinaal vervaardigde papier,
dat nietin vellen,maar a1s een baan gem aakt wordt.D oor op afstanden een verdunning in de baan te maken en het
papierdaarop af te scheuren,bootstmen

den uitgeloopen rand na. Er z'
ijn nog

enkele oude molensop de Veluwe,waarin
men nog papier ,,schept''. De grondstof
bestaat uit lompen.

Gesloten bewaargeving. Hierbij geeft
men effecten in een verzegeld pakin bewa-

ringbijeenbank.Debankisnietvoorden
inhoud aansprakelijk,indien de zegelsbi
j
het teruggeven ongeschonden zi
jn. Bij
open bewaargeving erkent de bank de
ontvangst van bepaalde stukken en stelt

zich daarvoor aansprakelijk.
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GESP- GEUS

Indenlaatsten ti
jd maaktmen gebruikvan
kluisloketten,waarbij de bank het loket
verhuurten de eigenaarzelfzi
jn effecten
beheert.

welke er in voorkomen : het hoeden der
ganzen,hetmelken derkoeien,hetscheren

derschapen,demaaltijdvan denedelman.
Zezi
jn geschreven in hetLati
jn,maarook
in de landstalen.De Leidschehoogeschool

Gesp (waterbouwkunde).Ilzerenbeugel,
waarmededehouten sti
jlen van een brugleuningmethetbrugdekwordenverbonden.
Getouw.Vroegerverstond men ondergetouw hetgereedschap,ofeen toestel,voor

deed in 1910 bij Sijthoffin Leiden een
fraaien afdruk verschi
jnen van het zgn.
brevarium Grimani,datberoemdisom zijn
prachtigeminiaturenenzi
jndoorVlaamsche
meesters geteekende randen metbloemen,
bladeren en insecten.Doordeze uitgaafis

een bedrijfnoodig.Later gebruikte men

dat geti
jdenboek zeer bekend geworden.

hetwoordvooralvoortrekdiertuig.Hiervan
is nog bekend de uitdrukking: in touw

Het boek is geschreven voor Philips van

(getouw)zijn.Eenvinkgetouw washettuig

bezitvan hetgeslachtGrimanite Venetië,
die het vermaakte aan de Venetiaansche
republiek.Sedert1592wordthetteVenetië

om vinken te vangen.
Thans wordthetwoord getouw in hoofdzaak gebruiktvoorgereedschap,waarmede
geweven wordt. W eefgetouw. Hiervan
komt de uitdrukking: op touw zetten.

Getifde. Ti
jdperk,tijdruimte. Ook ti
jdperk,dat geregeld terugkomt.Feestgeti
j,
wraakgetij, hooggetij, geti
jdenboek,jaargeti
jde,daggeti
jde, eeuwgetijde. De tooi
dergetijden.Geti
jdentafel.Vischgetij(eb

Bourgondië en sedertlangen tijd in het

bewaard.EenanderNederlandschgeti
jdenboek uitde15e eeuw werd in 1893 te Gent
uitgegeven.

Erzi
jn oudegetijdenboeken vanomstreeks
1500,welke prentjes bevatten met goud
gekleurd ofmetfraaiehoutsneden versierd.

Zi
jvormendenovergangvanhetgeschreven
naarhetgedrukte boek.Vooraldie van de

Vlaamsche meesters zijn rijk uitgevoerd.

of vloed,dag of nacht,waarin het beste

M en vindtze in kunstverzamelingen;het

gevischt kan worden).

zi
jn deduurstbetaaldehandschriften.Het
geti
jdenboek van Bradford werd doorhet

Getijdenboek. Het boek,waarin staat

Britsch museum aangekocht VOOr vier

aangegeven,welke heiligen de Roomsche
kerkvereertop deachtereenvolgendedagen

duizend gulden.Een Fransch geti
jdenboek

van hetjaar;verderde gebeden op ver-

ling,teParijsgehouden,7500 gulden op.

van 1450 brachtin 1932 in openbare vei-

schillendeuren en gelegenhedentebidden,

Hetisversierd met20 grooteen 25 kleine

metde bijbehoorendepsalmen.Vooriederendagzijnn.l.achtbidstondenaangegeven.
De oorsprong van het geti
jdenboek is te
zoekenin hetgemeenschappeli
jkgebed der

miniaturen.Een getijdenboek uitUtrecht

eerstechristenen in den morgen en in den

wege in verscheidene landen uitgegeven,

avond(lofofvesper).Laterzi
jnernogandere
gebedenbijgekomen,zoodateenbidgeti
jde

waarop de ti
jden van hoog en laag water

ten slotte drie uur omvat.In de twaalfde

vermeldstaan.Degeti
jdentafelszijnnoodig

eeuw.toenhetgeti
jdenboek een te groote

ging daar voor 1500 gulden van de hand.

Getijdentafels. Li
jsten,van regeeringsen de hoogte van het water in de havens
voor de scheepvaart.

omvang had gekregen, werd het verkort.

Men sprak toen van brevieren (brevis:
kort).Geesteli
jkennemenhungetijdenboek
mee op reis (getijdenboek en bidsnoer).
Zi
j kunnen hetin de handpalm bergen.
Die, welke in de kerk gebruiktworden,

zijngrooter.lnhetlaatstderM iddeleeuwen
werden ze prachtig versierd.De vorsten

besteldenhungeti
jdenboekbijkunstenaars.
Voor de geschiedenisder beschavingzijn
ze een goede bron door de afbeeldingen,

Geus (scheepvaart).Hetkleinevierkante
vlaggetje,datvroegerdooroorlogsschepen

aan den boegspriet en tegenwoordig vöör
op hetschipaanden geusstokgevoerdwordt.
Afb.blz.64. Veelal was dievlag een anderedan degewone natievlag,de geweste-

li
jke vlag ofde stedeli
jke vlag,welke van
den grooten mast woei.Bi
j de Nederlandsche marine was tot de omwenteling
van 1795 de zgn. dubbele prinsengeus
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GEUS- GEVELVELD

in gebruik.In 1931 is deze geuswetteli
jk
ingesteld voor onze oorlogsschepen. De
dubbele prinsengeus bestaat uitvierroodwit-blauwedriehoeken,welkeinhetmidden
van de vlag met de toppen samenkomen,

terwi
jlaan den omtrek dedriehoeken elk

het Grieksche gebouw eindigt in een
driehoek,de geveldriehoek,gevormd door

de dakschuinten en een waterpasse li
jst
(waterli
jst). De ruimte,door den geveldriehoekomsloten,heetgevelveld(fronton,
frontespiece,tympanon). De Romeinsche

een derde van de lengte en de breedte
der vlag innemen.De enkele prinsengeus
heeft een kleiner aantal driehoeken.

geveldriehoek washoogerdandeGrieksche.
Het gevelveld werd met beeldhouwwerk

Omtrentonzeeigenli
jkevaderlandschevlag
bestaan geen wetteli
jke bepalingen. De

renaissancevormdeeenkleinegeveldriehoek
de bekroning van den geveltop halsgevels,

benaming geuzenvlag heeftmetde W ater-

geuzen eigenli
jk niette maken.Ook was
het oranje-wit-blauw, dat men we1 de
kleur van de geuzenvlag noemt,niet uitsluitend devlagderW atergeuzen.Sommigenmeenenzelfs,datdegeuzen uitsluitend

versierd(afb.blz.159).Indebouwkunstder
klokgevels).Een ,,gebroken geveldriehoek''
isaan den top onderbroken.Somswerd er

een hguurin geplaatst(leeuw metschild).
Een segmentvormige geveldriehoek heeft

geen rechtlijnige schuin opstaandezi
jden
meer;deze zi
jn boogvormig geworden.

hetrood-wit-blauw hadden en dat oranje

A fb.blz. 160.

op te vatten.

Geveling (zeevaart). Losse planken

In Engeland spreekt men van de Union

tusschen de lading van een schip, die
beletten,dat deze gaat werken,waardoor

slechts alseen schakeering van het rood is

Jack:deverbondsgeus.Jack heefthierin
de beteekenis van ,,kleintje''.Deze geus
is samengesteld uit drie kruisen: een
rechtopstaand,rood kruis is het kruisvan

St.Joris,beschermheilige van Engeland,
dan een liggend witkruis,het kruis van
St.Andries,denbeschermheiligevan Schotland en ten derde een smalliggend rood
kruis,hetkruisvan St.Patricusvan Ierland.

De verbondsgeus vormt het belangrijkste

hetschip zou kunnen kantelen.Bi
jgraanschepen heeftmen gevelingschotten in de
ruimen,welkein sponningen gezetkunnen
worden,zoodat het ruim in vakken verdeeld wordt.ln die vakken stort men het
graan.

Dezelfde inrichting bestaat bij

schepen,die eierkolen vervoeren. Zonder
gevelingschotten is een licht werkende
ladingniettevervoeren.Zoostortmensoms

ksvart der Engelsche natievlaggen. Op
oorlogsschepen wordtdeze vlag alleen als

bijharingloggersdeharinglosin hetruim
(nietin tonnen); ongelukken daarbij zijn

geusje gebruikt.De eigenlijke Engelsche
oorlogsvlag is het roode St. Joriskruis.
Koopvaardi
jschepen voeren de roode vlag

niet uitgebleven.

Geus (m etaalbewerking). Geut,giete-

aan degieterijen te leveren.Daartoe laat
men hetvloeibare ijzer in een net van
gootjes in zand loopen.Nadat het ijzer

A

gestold is,vormt hetlangwerpige stukken,
welke geuzen, gietelingen of geuten genoemd worden.

Gevelveld (bouwkunde).Fronton,front-

met de verbondsgeus en a1s zoodanig is
de Engelsche vlag over dewereld bekend.

ling, vroeger goteling, thans pieki
jzer
(naar het Eng. pig:klomp ruw ijzer).
Hetvloeibare i
jzer,datuitden hoogoven
komt,wordtvoor een groot deelterstond

verwerkt tot smeedijzer en staal. Een

gedeelte echterlaatmen bekoelen,om het

Geveldriehoeksveld.

Geveldriehoek (bouwkunde). Fronton,

espiece,tympanon.Dedriehoekige ruimte,
dieomsloten wordtdoorden geveldriehoek

frontespiece.De voor-en achtergevelvan

(ziealdaar),indeGriekscheenRomeinsche

Halsgevels m et klauwstukken.
Segmentvormige geveldriehoeken,gevelvelden als bekroning.

GEVIND- GIEK
bouwkunde. In de bouwkunde der Renaissance heeft men de versieringen van

In Duitschland noemde men deze gezellen
W anderburschen. Pas daarna werd hem

het gevelveld nagevolgd (Raadhuis te
Amsterdam (afb.blz.159).

toegestaan,een proefstuk (meesterstuk)te

Gevind (plantkunde).Een samengesteld
blad,dataan iedere zijde van den bladsteel een of meer blaadjes draagt,heet

Gezinsvoogd (rechten). Een voogd,

gevind. M en noemt het dubbel gevind,

alsdeblaadjeswéérgevindzi
jn.M ennoemt
het oneven gevind,als zich aan den top

van den gemeenschappelijken bladsteel
eeneindblaadjebevindt(roos).M en noemt
hetevengevindalserzichgeeneindblaadje
bevindt(erwt).Men noemthetafgebroken
gevind,alsdeblaadjesafwisselend kleiner
en grooter zi
jn (aardappel).
Gewasschen teekening. Een teekening

in xzaterverf, Niaarbij het papier eerst
bevochtigd wordt, zoodat de opgebrachte
verfstof niet terstond in het papier trekt
en afgeveegd kan worden. De kleur van
het papier vormt tevens het hoogste licht
in de teekening. Tegenwoordig wordt
zelden meer een gewasschen teekening
gemaakt.M en gebruikt witte verf om de
lichte kleuren aan tegeven.

maken,dathem den titelvan meesterkon
bezorgen.

benoemd door den kinderrechter, over

kinderen,die metzedeli
jken en lichamelijken ondergang bedreigd worden. De
kinderen blijven dan zoo mogelijk in het
gezin en de ouderli
jke macht wordt den
vadernietontnomen (zooalsbi
jontzetting
uit de ouderli
jke macht),doch de vader
rnoet zich in aangelegenheden van opvoeding richten naarde aanwi
jzingen van den
gezinsvoogd. Bij verschil van meening
beslist de kinderrechter,naar wiens aanwijzingenzichopzi
jn beurtdegezinsvoogd

moet richten (art.373 B.
W .).
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Gewimperd (plantkunde).Voorzien van
wimpers.Datzijnevenwi
jdigstaandelange
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Gewifsde (rechten).Verwi
jzen had vroe-
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ger de beteekenis van veroordeelen. In

krachtvangewijsdewordtgezegd van een
vonnis,waarvan de beroepstermijn isverstreken,zoodat het vonnis onaantastbaar
is geworden.M en spreektook van vonnis

een vopnis uitvoerbaar bi
j voorraad.
Gezel.ln den Gildenti
jd moestde ambachtsman,wildehi
jmettertijd ,,meester''
worden, eerst als leerling een jaar lang
werkzaam zi
jn.Daarnawerd hi
jgezel.Om
meesterte worden,moest hijdaarna een
jaar lang bi
j denzelfden meester werken
endannogeenpaarjaarbi
janderemeesters.
W oordverklaring.
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,#wijzen''.Zoolanghetvonnisnietinkracht
van gewijsdeisgegaan,isdeten uitvoerleggingervannietmogelijk,tenzi
jderechter
machtiging heeft gegeven tot voorloopige
tenuitvoerlegging. M en noemt het dan :
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(Rrootzeilnnetgiek, dirk,zuigers,

reefgaatjes.

(laffelnaet rak,klaux;,piek.

Giek (vaartuig).Een klein scherp vaartuig m et een kielen een rechten steven.
Aan boord van zeeschepen heeftm en vaak
een giek om naar land te zeilen,wanneer
11
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hetschip op de reede ligt.Verder is een
giekeen roeivaartuig,eensmallelangelichte

hi
jden voorsten sprenkelwatin,waardoor

roeiboot voor wedstrijden. De roeiers

gerichtwordt.Daaroplaathijhetachterste

riemsgieken.R errie'sgelijken erveelop,
zijzijn breederennietzoolichtgebouwd,
geen wedstrijdvaartuigen.

richting van de pont zelf).W anneer de

zitten achterelkaaren gebruiken e1k slechts
één riem.M en kenttwee-,vier- en acht-

de pont eenigszins tegen den stroom

zwaard en vervolgens de andere zwaarden
zakken en de pontbeweegtzich dan door
druk van het stroomende water vooruit
met een gierende baan (afwijkend van de

hangt. Is het zeil gestreken, dan hingt

stroom niet steeds uit dezelfde richting
komt,maaktmen vaneen reeppontgebruik.
Een gierbrug bestaat uit twee vaartuigen
metzwareliggerserover,welkehetbrugdek
dragen.Voor het overige verplaatst zich

de giek aan den kraanlijn,welke aan den

eengierbrug,op dewi
jzevaneengierpont,

Giek (zeilvaart). Zeilboom, een spier
(rondhout),welke het grootzeiluithoudt
en aan den voet(onderrand)van hetzeil
top van den mast haar bevestigingspunt
heeft.
De giek dient bij vrachtschepen ook als
laadboom .Afb.blz. 161,162.

welke slechts uit één vaartuig bestaat.

Gierst. Een.minderwaardige graansoort,
die in het Oosten thuisbehoort en in ons
land in ontbolsterden toestand uit VoorIndië wordt ingevoerd om te dienen als
vogelvoer.In Engelsch-lndië en in China
is gierst het hoofdvoedsel van de arme
bevolking. Ook in Zuid-Europa wordt
gierst verbouwd en gierstbrood gegeten.
In ons land groeit gierst in het wild op

zandgrond.Zijwordthierweinigverbouwd.

Giek op een schaar.

Gier(landbouw).Aalt,hetbruinevocht,

dat uit een mesthoop si
jpelt.Vloeibare

Hetiseenplant,dietweemeterhoog wordt
en een pluim heeft.Dekorrelszijn3 m.M .
lang en spits aan de einde.De gepelde en
geslepenkorrelszijnwasgeel.Vroegerwerd
gierst veel als scheepsproviand gebruikt.
Gierstuitslag is een uitslag met kleine

rondeblaartjesop dehuid,opgierstkorrels
gelijkend. De uitslag gaat met koorts
gepaard, gierstkoorts. Deze gierstkoorts
heeft dus niets met gierst te maken.

uitwerpselen van het vee.
Gierpont. Een groote schouw met een
vastdek,gebruikta1spontovereen rivier
en voortbewogen door den stroom. Aan

de zi
jde van waar destroom komt,heeft

Gieser W ildem an (tuinbouw). Zeer
goede winterpeer, dus een stoofpeer.De
boom is meestal zeer gezond en ri
jk
dragend.Zooals de meeste peren wortelt
deW ildeman diep en vraagtlossen grond.

een gierponttwee ofvier zwaarden en aan

Men plant de boomen dikwijls in ri
jen

elk der einden een opklapbare brug.Zi
j

isin het midden verbonden aan het eind
van een kabel, bevestigd aan'een zwaar
anker in hetmidden derrivier.Hierdoor

aan den slootkant, waar het grondwater
lageris,dan in hetmidden van den boom gaard.M en plukt de peer in October en
stooft haar van December tot M aart

kan een gierpont een kring beschrijven

(afb.blz.163).

tusschen de landhoofden met het anker
als middelpunt. De kabel is,behalve in
hetm idden,ook aan hetvoor-en achter-

Gietcokes.Cokes,die gebruikt wordt in

einde van de gierpont bevestigd (door
sprenkels).W anneerdeveerman een over-

iszeerhard en kan daardoorin den hoogoven den druk van het erts verdragen.
Gietcokesmaaktmen in cokesovens,smalle

tocht over de rivier wilmaken,dan kort

hoogovenseninijzergieterijen.Dezecokes

GIETGAL- GIST

kamertjes naast en tegen elkaar, welke
verhitworden,nadat ze zijn volgestampt
met fijn, vet kolengruis. Het gas verlaat dan de steenkool en nadat een der
t
wee smalle wanden van de cokes- oven
@
I
S geopend, drukt men de gloeiende,
steenharde,samengebakken stukken eruit,
die dan terstond gebluscht worden.Ons

land heeft cokesfabrieken bi
j de Staatsmijnen,aan de hoogovens te Velsen en
verderteM aastrichten te Sluiskil,terwijl
de gasfabrieken te Leiden en te Haarlem
ook gietcokes kunnen maken. Ons land

kan duszelfin zi
jnbehoeftevoorzien.M en

Gietkoorts. Beroepsziekte in kopergie-

teri
jen.Nadat overdag gegoten is,krijgt
soms de gieter 's nachts koorts,gepaard
met rillingen en klappertanden, zweeten

en hoofdpijn. De ziekte wordt veroorzaakt door zinkdamp. Geel koper smelt

bij1000gradenenzink bij700graden.Bij

het smelten van koperverdampt dusveel

zink en dezinkdampen hangen bijvochtig

weer laag,zoodat ze worden ingeademd.

lnzinkgieterijen komtgietkoortsnietvoor,
omdat hetzink dan niet zoo hoog verhit
wordt. Ter beveiliging maakt men een
luchttrek boven den smeltkroes.

gebruikt gietcokes ook in centrale ver-

warmingen.Zij is duurder dan gascokes,
welke grijsen zachtisen snelverbrandt.

Gietloop (ijzergieterij).De opening in

Gietcokes moet eerst geklopt worden,

den gietvorm ,waarin het metaalgegoten
wordt.Deze gietloop heeft aan het begin

(Duitsch: Brechkoqks),voordat men ze

een trechtervormige verwijding:de giet-

iseven hoog alsdievananthraciet,terwijl
de prijs lager is.

eenigen ti
jd het metaalkrimpen en dan

in de kachel stoken kan.De stookwaarde

kom .
W anneer de vorm is volgegoten,gaat na

ontstaat in den gietkom een kegelvormige
verdieping: de gietkegel.

Gilling (zeilen).De schuin (nietvolgens
den draad)afgesneden kantvan een zeil.
Gewoonlijkisdebenedenkantvaneenrazeil
ho1 uitgesneden, dus niet volgens den
draad en daarom noemt men die onderkant de gilling.

Gist.Een verzameling van ronde zwam-

men,eencelligeplantjes.Men onderscheidt
de zwammen in draadzwammen ofschim-

mels, splijtzwammen of bacteriën en
spruitzwammen of suikerzwammen. Tot
de laatste behooren gist en kaam, de
taaie laag,welke zich aan de oppervlakte
van suikerhoudende vloeistoffen vormt.
Spruitzwammen vermenigvuldigen zich
door knopvorming uitde ronde cel;deze
knoppen snoeren zich afen vormen nieuwe
cellen. De gistcellen groeien en vermenig-

vuldigen zich op dezewijzein suikerhoudendevloeistoffen.Zi
jvoeden zich daarbi
j
Giesser Wildeman .

Gietgal. Gebrek in gegoten i
jzer op de
plaats,waarzich een gasbelbevond.Bi
j
het gieten ontstaat soms koolmonoxyde

uitdek* lin heti
jzerenvormtgasbellen.

met eiwitstoffen en fosforzouten, welke
in de meeste suikerhoudende vloeistoffen
voorkomen en nemen zuurstofuitde suiker
in zich op, waardoor die suiker gesplitst
wordt in alkohol en koolzuur, de zgn.
alkoholgisting.Dezegistingisdegrondslag

van dewijnbereiding,dealkoholbereiding,
hetbrouwenvanbierenhetrijzenvandeeg.
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M en heeftgevonden,dat er vele soorten
van gistcellen bestaan. Het best is de
gewone bakkersgist bekend. Deze groeit

landsche fabriek voerde elken dag een

hetbestbijniette lage temperatuur.Bi
j

gebleven.W e1hadVanLeeuwenhoekreeds
in 1680 de gistcelontdekten beschreven,

belletjes in hetdeeg,dat daardoor rijst.
Degevormdealkoholblijft'
in hetdeeg en
verdamptlaterbi
jhetbakken.
Bi
j het brouwen van bier gebruikt men

maar zi
jn waarneming isverloren gegaan

de gisting vormt het gevormde koolzuur

meestal een andere gistsoort, welke men
ondergist noemt en die het beste groeit

bi
jeentemperatuurvanvijfgradenenvoor
bakkersgistnietdeugt. De bierbrouweri
j

spoorwagen gistnaarParijsuit.
Hetwezendergistingislangentijdonbekend

en later opnieuw gedaan.M en verklaarde
eerst de gisting door rotting. Aan deze
theorie maakte Pasteur een einde door

zijn onderzoekingen,waarbijbleek,dathet
leven en de groeider gistcellen de gisting
veroorzaakt.Devroegerzoo geheimzinnige

gistingwordtthansin debrouweri
jen stap

onderging hetgeheelebedrijfverandering
en moestenerkostbarekeldersbi
jgebouwd

voor stap geleid. M en kweekt de goede
gistsoortin zuiverenkweeken houdtvreem de kiemen verre, opdat de gewenschte
gisting niet N/ordt gestoord.
In den laatsten ti
jd is gist van belang
geworden voor de voeding, wegens het
groote gehalte aan vitamines.M en voert
bv.kuikens met gedroogde gist.Bi
j het
gebruik van gistin de keuken moet men
er voor zorgen,dat de gistniet droog en
korreligwordt.Hetishetbestezetebewaren op een koele plaats en onder water.
Behalve alkoholgisting heeft men ook
melkzuurgisting door melkzuurbacteriën
uit melksuiker. Boterzure gisting wordt
veroorzaaktdoorboterzuurbacteriën,waar-

worden.
lndespiritusfabriekenheeftmeneenkrachtig werkende gistsoort noodig, teneinde

bijmelkzuurin boterzuurovergaatonder
vorming van waterstof en koolzuur.Bi
j
de slijmgisting in een suikeroplossing is

de alkoholvorming zoo sterk mogeli
jk te
doen zijn.Degistinghoudtn1.op,wanneer

weer een andere gistsoort in het spel,
welke suiker in manniet verandert.

vormdealkoholremtdegisting.Hoesterker
de gistsoort,des te grooter alkoholgehalte
men kan bereiken. Volgens de drankwet

meteen doorloopend bovendek,duszonder

geschiedt dan ook in koude kelders.Deze
gisting met ondergist gaat langzaam en

degistzelfblijftonderop denbodem van

hetvatliggen.Vöör 1882 wasdatanders;
toen gebruikte men een andere gistsoort,
welke bi
j kamertemperatuur het beste
groeide.Deze gisting ging veelsneller,de
gistwassteedsin beweging in de vloeistof
en verzameldezich ten slotte aan deoppervlakte. Dat was de zgn. bovengisting,

waarbijmentroebelbierverkreeg(scharrebier,dubbelgerstebier,princessebier,enz.).
Toen men na 1882 algemeen ondergisting
ging toepassen en Beiersch bier maakte,

devloeistof15O
/oalkoholbevat.De ge-

isde hoogstenatuurli
jkesterkte,degrens
tusschen belastbare en accijnsvrijealkoholische dranken.

In hetalgemeen verkrijgt men na Voop

van de gisting een grooter hoeveelheid

gist, dan waarvan men uitging. Bij de
spirituswinning is de gistwinning evenwel

bijzaak.Voor de gistfabrieken isde gistwinning hoofdzaak en de alkoholvorming

bijzaak.M enlaatdaarom indegistfabrieken
de gisting plaats hebben in vloeistoffen,
welke behalve suikerstoffen ook veeleiwitstoffen en fosforzouten bevatten,opdat er
ruim voedsel voor de gistcellenaanwezig

zij.Dehoeveelheidgist,dieeengistfabriek
kan maken, is belangrijk. Een Neder-

Gladdekschip (scheepsbouw).Een schip

bak (overdektvoorgedeelte),zonder brug
(overdektmiddengedeelte)en zonderkampanje (overdektachtergedeelte).

Glasaaltjes (visscheril). Palingbroed,
palinglarven,die de rivierenopzwemmen,
om zich naardebinnenwateren tebegeven.
De paling schiet kuitin den Atlantischen
Oceaan,in de M iddellandsche Zee en in
W est-lndië. In de binnenwateren wordt
geen paling geboren.De larven komen uit
de diepe zee,waar het water zeer zout is
en een temperatuur van 7 graden heeft.
In Noord-Amerika en in Afrika is het

watertekoud.Delarvenzi
jnplatenhebben
een kleinen kop. Later worden ze korter

en ronderen heeten dan glasaaltjes.Het

GLASM AM - GLIT

duurteen paarjaar,voordatzederivieren

1658 beschreef en waarnahetalsGlauber's

opzwemmen. Vooral voor de Fransche
rivieren hebben ze voorkeur. M en ziet

W onderzout(Sa1mirabileGlauberi)bekend

ze we1op Maasen Ri
jn,maarnimmerin
zulke groote hoeveelheden. In Frankrijk

bronnen (Karlsbader zout). Het wordt
voortsa1sbijproduktingrootehoeveelheden

echterzietmen dagen achtereeneenlevende
streep langs de oevers van de rivier.Dat

zijn deglasaaltjes,diezich hoogerop gaan
verspreiden in zijtakken en stroompjes.
Hetkleinste beekje trekt hen aan.Men
heeftzelfs we1eens een glasaaltje in de
dakgoot van een schuur gevonden. M en

vangtzemetschepnetten van gaas.Zezijn
geheeldoorschijnend;men ziet het karmi
jnroode hart achter den kop kloppen.
Paswanneerzeeenigen tijd in zoetwater
hebben gezwommen,krijgen ze kleur.In
Frankrijk eet men ze gaarne a1s voorgerecht;zi
jzien erdan uitalswittewormen.
M en voert ze uitnaar ons land,waar ze
in debinnenwateren worden uitgezet.Onze
visscherijinspectiekooptaalbroedin Frank-

rijkenEngelandenverdeelthetonderonze
visschers.Na een reis van l*
a dag komen

ze,op metgaas bespannen raampjes, op
elkaar gestapeld,uit Zuid-Frankrijk aan,
gaan dan naar de Heidemaatschappij te
Arnhem,waarze eerstin de kweekerij
uitgezet worden en later verdeeld. Na

4jaarzi
jn ze volwassen.Zie ook Aal.
Glasraam (bouwkunde).Het houtwerk

van een venster bestaande uiteen onder-

dorpel,een bovendorpelen dezijkanten:
twee opstaanderegels.Dithoutwerk vormt
het rechthoekige ringhout, het glasraam ,

datdoorspi
jlen ofkruishouten inkleinere
rechthoeken verdeeld wordt. In deze
rechthoeken komen de ruiten.

Glasvocht. Het binnenste van het oog
is opgevuld met tweeërlei vloeistof: het
waterachtig vochtin de voorste oogkamer

(tusschen hoornvliesen lens)en hetglasvocht in de achterste oogkam er (tusschen
lens en netvlies).Hetglasvochtis helder
en geleiachtig.

werd.Hetkomtvoorinzeewater,eninzoute
in scheikundige fabrieken gewonnen.Het

watervri
je glauberzout wordt in glasfabrieken gebruikt. Verder ook als afvoer-

middel (15-50 gram daags). Evenals
Engelsch zoutwordthetglauberzoutmoeili
jk doorden darm Opgenom en,het trekt
zelfsvochtuithetdarmsl
ijmvliestotzich.
Het verhindert de verdikking van den
darminhoud en veroorzaakt een waterige
ontlasting.

Glee.Dunne,doorgesleten plekin weefsel.

Gleeënaandeellebogen.Bijaardenpijpen:
een dunneplaatsin de gebakken klei.Bij
een houten vat: de kroos, de inkrozing,
de gergel,de kerf, waarin de rand van
den bodem past.Afb.blz.156.
Een gaalis ook een dunne plek,maar is
een weeffout.

Gles (diamanten).Een kleine holte of
barstin den ruwen diamant: de plaats,
waarvan de steen gekloofd of doorgezaagd
wordt.
Gliede. Pikzwarte, glanzende humus;

waarschijnlijk evenals glit (in loodglit),

afgeleid van het grondwoord ,,glad''
Gliede komt voor in slecht ontwaterde
gronden. M en vindt het ook aan heideplaggen, op vochtige plaatsen gestoken.
Het is onvruchtbaar en bevat een stof,
welke de ontginningsziekte bevordert. Er
is ook een soort fabrieksturf,die,,groote
gliede''heet.
Glim m er. Zilver- of paarlemoerachtig
glanzende schilfers, die voorkomen in
graniet en in gneis en ook in akkergrond

(verweerdgraniet)tevindenzi
jn.InSiberië

en in Peru worden er groote platen van
gevonden,somseen meterin hetvierkant.

Daar glimmer (ofmica) onbrandbaar is,
worden plaatjesglimmera1svenstertjesin

Glauberzout.Zwavelzuurnatrium.Kleurlooze kristallen, welke veel kristalwater
bevatten en,aan de lucht blootgesteld,in
wit poeder overgaan,met verlies van het

kachels gebruikt. M en spreekt ook wel
van kattengoud of van kattenzilver, al
naar de kleur.

kristalwater.Hetzoutontleent zijn naam

Glit. Glid,loodglid,goudglid,zilverglid,
loodoxyde. M en vindt het zilver in de

aan den artsenalchimistGlauber,diehetin
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ertsen steeds samen met lood. Bij de
afscheiding van het zilver (waarbij men
hetertsaan deluchtverhit),verkrijgtmen
tevens loodglid en welals roodgele,soms
witte schubben.

Glui(waterbouwkunde).Dekstroo,rogge
of tarwestroo,door kammen of door uitschudden ontdaan van de korte en gevouwen halm en,en dienende tot beugels of

krammen bi
j kramwerken aan dijkglooiingen. Het spreidsel - m ede uit stroo
bestaande wordtdoor die beugels van
glui aan den grond bevestigd. M en legt
een bundelgluidwars over het spreidsel
heen en drukt met de kramspade,telkens
op afstanden, den bundelin den grond.
De bundel om vat dan het spreidsel als

een beugelen houdthetop zi
jn plaats.
RoggegluiisV tbeste,hetlangstvanhalm

Godsvrede. Schorsing der vijandelijkheden op bepaaldedagen.Deeerstepoging,
om de oorlogen te beperken,werd gedaan
onder den invloed van de kerk in 1041

in Frankrijk.DeKerkverbooddaaroorlog
te voeren op heilige dagen.Andere volken
namen dat over. Thans verstaat men

ondergodsvrededestaking van departi
jstri
jd bij gevaar van het land.Dit geschiedde bv.in 1914 in onsland.
Goede Herder. De zinnebeeldige voorstelling van Christus a1
s een jongeling,
diede lammeren hoedtofdie hetverloren

schaap op zijn schouders naar de kudde
brengt. Deze voorstelling komt reeds in

den eerstentijd vanhetChristendom voor
op muurschilderingen,in de katakomben
en op doodkisten.

en het taaiste. De taalkundigen leiden
hetwoord afvan gladus:zwaard.Vroeger
werd nl.de zwaardlelie voor dekriet gebruikt.

GoedeVrijdag.DeVri
jdagvoorPaschen,
degedenkdag van hetsterven van Jezus.
Het,ygoede''ishetgeluk,datHijaan zijn
volkgaf,doorvoorhen telijden en zoote

Glijdende schaal. Een stelsel, waarbij
loonen,invoerrechten en pri
jzen geregeld
worden naardenmarktprijsvandelevens-

spreektmenvanGoedeVrijdag;inDuitschland van Klaagvrijdag (Charfreitag)naar
de lezing van de klaagliederen van Jeremia.ln Bohemenzegtmen StilleVri
jdag.

middelen.
Godslam p. De lamp, die in de R.K.
kerken dag en nacht brandt voor den
tabernakel,tereere van hetHeilige Sacra-

boeten voor hun zonden.Ook in Engeland

Deze dag is voor de Katholieken een
rouwdag,een vastendag en een halve rustdag,waarop hetgeoorloofdistewerken.De

klokken zwijgen,het licht van hetaltaar

mentdesAltaars(den ouwel)Zinnebeeld
van dealti
jddurendetegenwoordigheidvan
Christusin het Sacrament(het Allerheiligste).

wordtgedoofden dekaarsen metrouv oers
omhuld.De mis wordt niet gelezen.
Lutherdaarentegen erkendedezen feestdag
niet.De gereformeerden der16deen 17de

Godspenning. Goospenning. Een geschenk in geld,datgegeven wordtbi
jhet
huren van een dienstbode.Dat geld m ag
niet op het loon gekort worden, tenzij
de dienstbetrekking korterdan driemaanden heeft geduurd.De bedoeling van het
geven en aannemen van den godspenning
was,ona de afspraak van de huurovereenkomst vast te leggen. De godspenning

niet tot de gedenkdagen gerekend;in de

geraaktinonbruik,omdatmenzichdikwi
jls
toch neerlegt bij eenzi
jdige verbreking
van deaangegane overeenkomst.
Vroeger was hetvooralin Groningen ge-

woonte,de godspenning öök te geven bi
j
huren of bij verlenging van huur van
landerijen.

eeuw hebben ook den Goeden Vri
jdag

Dordtsche Kerkordening wordt hij niet
genoemd.
Vele protestanten gebruiken op Goede

Vri
jdag hetHeilig Avondmaal.
Goem an.Eerzaam,achtenswaardigburger,

die eerti
jds als deskundige in geschillen

werd geraadpleegd.Scheidsrechter,bemiddelaar.Thansishetwoord nOg in gebruik
bij scheidsgerechten, waar de scheidsrechters volgens bepalingen moeten OOr-

deelen a1s,,goedemannennaarbillijkheid''
(dus niet altijd naar de letterderwet.
Een goemanschap is dus een scheidsgerecht,een raad van arbitrage.

GOM ZIEKTE- GORT

Gomziekte (ooftbouw).Teovervloedige
harsafscheiding bijsteenvruchten.

veroorzaken en datgifheeftdan voorkeur

voor de bijzondere zenuwcellen van het
gevoel,de huidzenuwcellen.

Gondel (zeilen). Een zeilvaartuig,dat
veelop de Zaan gebruiktwordt.Hetheeft
een rechten steven,oploopend a1s die van
een hoogaars.
M eer bekend is de gondelop de wateren
van Venetië,waarin staandegeroeid wordt.

Gondels zi
jn lichte vaartuigjes.
Gonjeofjute.Eenvezelstof,afkomstigvan
een tropische plant,welke o.a. op Java
geteeld wordt, maar oorspronkeli
jk uit

Voor-lndië kwam . De stengels worden
behandeld a1s vlas,dus eerst geroot,dan
gezwingeld.De kleur der vezels is eerst
wit en glanzend,later wordt ze geel.De
vezelstof is goedkoop,heeftveelglans en
buigzaamheid, maar is niet sterk en niet
bestendig.

Gording (zeilvaart). Loopend touw
(touw over katrollen loopend),waarmee
men de zeilen tegen de ra of tegen den
mast aanhaalt om het zeiloppervlak te
verminderen.

Gording(bouwkunde).Eendwarsebalk,
welkedienttotkoppelingvantweegebinten

(dakstoelen)ofvaneenrijpalen,ofvaneen
schoeiing.Afb.blz. 167.Deringvormige,

i
jzerenverbindingvan deschoepenvaneen
scheprad. Op de dakgordingen liggen de

daksparren of bij een beschoten dak,de
bebording.De waterpasseverbindingsbalk

van een schoeiing noemt men de strijkgording.

In Rijssen zi
jn groote spinnerijen en
weveri
jen voorjute.Behalvevoorzakken,
gebruiktmenjutegarensookvoortapi
jten,
overgordijnen en pakdoek.
Gooi (binnenvaart). W erpanker,dreg,
stokloos anker met vier handen.Bij de
beugvisscherijwordtdebeugmeteengooi
op den zeebodem gehouden.Afb.blz.113.

G ordelroos(geneeskunde).Pi
jnlijkeuitslag metblaartjes,in hetgebied van een
huidzenuw aan den nek,hetgelaat,ofarm
en vaak als een halve gordel om buik
of borst voorkomend.Soms gaat de pijn
aan de vorming van de blaart
jes vooraf.

De ziekte is hardnekkig, pi
jnlijk, doch
ongevaarlijk. Vooral gordelroos op de

ribben komtvaak voor,in hetverloop van
een tusschenribszenuw.
Het voorkomen uitsluitend in het gebied
van een huidzenuw, maakt het waar-

schi
jnli
jk,datde oorzaak in de zenuw of
in de zenuwknoopen van het ruggemerg
is gelegen.
Erisverband tusschen gordelroosen waterpokken. Soms ziet men patienten m et
gordelroosen kortdaarnainhetzelfdegezin
patienten met waterpokken. In andere
gevallen zietmen een patienteerst gordelroos en dan wat
erpokkenkri
jgen.Dezelfde
onbekende oorzaak schi
jnt dus nu eens
gordelroos, dan weer waterpokken te

Schoeiïng met sloofen gording.

Gordijn (vestingbouw).Dewaltusschen
twee bolwerken. ,,
W allen, gordijnen en
bolwerken.''

Gorren (veeteelt).Den balzak afbinden
bijlammeren (gorren isverwantmetgordel). Gegorde rammen heeten weeren
(vroegerhamels).Deze jonge dieren zijn
vroeg in het najaar vet en leveren fijn
vleesch, dat veelal naar Engeland wordt
uitgevoerd.

Gort. Gewoonli
jk verstaat men onder

gort gepelde,rond geslepen en geglansde
gersten ondergrutten gepeldeen gebroken
boekweit of haver.Grut is alles watfi
jn
gebroken is.Gruttenmeelisboekweitemeel.
Somsgebruiktm en echterdewoorden gort
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en grut door elkander. M en spreekt
nl. ook van boekweitegort en haverdegort.Parelgort bestaat uit doorgesneden,
gepelde en geslepen gerstekorrels. Gort,

Goteling. Gieteling, i
jzerbrood, zooals
dehoogovensdiea:everen.Hetruweijzer
wordtterstond uit den hoogoven in zand
gegoten tot brooden van 50 kg.

grut, gries, grind en gritzijn verwante

woorden.
Vroegerpeldemen gortin windpelmolens.
De eerste pelmolen werd aan de Zaan
gebouwden daarontwikkeldezich tusschen

1680 en 1710 een bloeiende ni
jverheid,
welke later in verval kwam en in 1870
weerwatopleefde.De bloeihield verband
met den bloei van de scheepvaart, want
gortin water gekooktis een van oudsbe-

Gouden Kalf.Demensch zag eerti
jdsin

hetrund de beliçhaming van de bloeiende

levenskracht.Jupiterverliefde op Europa

en naderde haar in de gedaante van een
stier.De Egyptische stier was hetmiddelpunt der godenvereering. Gevleugelde
stieren staan aan de poorten der Babylonische paleizen en aan het Labyrinth.De

Bi
jbel(Exodus32)zegt,dathetAâron,den

kendescheepskost.Indien bloeiti
jd waren

oudsten broeder van M ozes, aan vasten

er 36 pelmolens aan de Zaan, thans is
daarvan nog maar één over: de molen
De Almenak, welke in een zaagmolen
isveranderd.De eigenaar van den eersten

wilontbrak en dat hi
j in den ti
jd,dat

pelmolen (DePellekaan)kreegdenbi
jnaam

in de woesti
jn deed oprichten,toegevend

stoompelleri
jgebouwdennu geschiedthet

van God.Zi
jaanbadenhungodsbeeld door
erbijneertezitten en dan te eten en te
drinken.Aëron gedoogde die afgoderi
j.

van Pel,welke later geslachtsnaam werd.
De m olenaars heetten pelders,gorters of
gortmolenaars. In 1902 werd de eerste

pellen alleen nog in fabrieken.M en pelt

daarinhoofdzaakvierri
jïgegerst,daardeze
voordegortpelleri
jhetmeestgeschiktis.
Pelmeelisafvalvan diefabrieken en wordt
als veevoer gebruikt.

M ozesafwezig was,om op den berg Sinai
de Tafelen der W et uit Gods hand in
ontvangstte nemen,een gouden stierbeeld

aan den drang van het volk. Het volk
wenschte ietstastbaars,een zichtbaarbeeld

Destierwerd hetzinnebeeld derwelvaart.
In ons spraakgebruik heeft de dienst van
het (iouden lkalf de beteekenis gekregen
van: de vergoding van het geld.

(iortigheid. Ziekte van het varken,veroorzaakt door een draadworm van 1 rnnn
lengte, die opgerold in de spieren ligt

Gouden standaard. Onder standaard
verstaat m en den grondslag van een

(gekronkelde haarworm,trichina spiralis).
Dezewormendoenzich vooralskorreltjes
(gort,gerstekorrel).M en meent,dat het

goud de grondslag,dushetwettige betaalmiddeltotelkbedrag.Aangezien muntslaan
ten doelheeft,hetongemak tevoorkomen,

varken zich besmet door het eten van

bij iedere betaling genoodzaakt te zi
jn,

ratten, die vaak aan trichi
nen lijden.De

goud te wegen en het gehalte ervan te

darm (darmtrichinen), vermenigvuldigt

minst 300 kg goud vereischt.

mensch kan zich besmetten, door het
gebruik van slechtgekookt,gortigvarkensvleesch.De worm komt dan in maag en
zich daar,boort door den darm heen en
verhuistnaarde spieren,die opzwellen en
pijnli
jk worden (spiertrichinen).De zieke

is misselijk, heeft sli
jmerige ontlasting,
koorts,zwelling om de oogen en de dood

kan erhetgevolgvan zijn.Bi
jdevleesch-

keuring letmen in hoofdzaak op de keelspieren,tong en m iddenrif,plaatsen,waar
zich de draadworm het liefst ontwikkelt.
Gortig spek. Gortig vleesch.Figuurli
jk:
onzuiver:hetgortig zwi
jn.Hetaltegortig
maken.

muntstelsel.Bijden gouden standaard is

bepalen,heeftiederhetrecht,bi
jdeRijksmuntwettige muntvan zi
jn goudte laten
slaan.In depraktijk wordthiertoe op zijn

Bij den zilveren standaard is zilver de
grondslag.Daarbij kan ieder zi
jn schuld
op wettigewijze vereffenen,doormunten
van zi
jn zilverte laten slaan en metdie
munten te betalen.Bi
jden zgn.dubbelen

standaard is zoowelgoud als zilver wettig
betaalmiddel. Die dubbele standaard is
echter alleen bestaanbaar, indien goud
en zilver een vaste waardeverhouding
hebben.Vroeger was dat hetgeval,m aar
toen in 1870 hetzilverten opziéhtevan het
goud in waarde daalde,gingen de meeste
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landen tot den gouden standaard over.
Er bleven evenwel landen, waaronder
Nederland,welke niettemin aan den dubbelen standaard vasthielden. Die landen
bepaalden,dateen schuldzoowelingouden,
a1sin zilveren munt kon voldaan worden,
maar dat niet langer een ieder het recht
zou hebben,zilveren standpenningen te
laten slaan. Dat was hinken op twee
gedachten en daarom noemde men dit

denhinkendenstandaard.Feitelijkzijndan

ook onze zilveren munten geen stand-

penningen meer, doch het zijn slechts

teekenmunten, waarvan de waarde niet
naeer bepaald wordtdoor het gehalte aan

fijn zilver,datde muntbevat,doch door
het waardeteeken,dat er op geslagen is,
vertegenwoordigende de waarde van een
bepaalde hoeveelheid goud.

Wi
jhebben dushetgouden tientjeen het
gouden vi
jfje a1s standpenningen. Ri
jks-
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betaalmiddel is. Betaling in goud zou te

omslachtig zi
jn en daardoor te duur.De

handelheeft echter een praktische schuldvereffening gevonden door betaling met

wissels (zie aldaar).

Goudlaken.Zware zi
jden stof met een
inslag van gouddraad en versierd met
ingeweven patronen; vroeger voor kostbare gewaden gebruikt. Brokaat.
Goudlakenschefazant:een fazantmetgele
stippen.
Goudleer. Leder met ingeperste fguren
van goud ofzilver.Hetwerd gebruiktvoor
muurbekleeding; goudleeren behangsels.
Vroeger waren in de Am sterdamsche
grachtenhuizen,in kasteelen en paleizen
de goudleeren behangsels een veelvoorkomende versiering.

daalders, guldens en halve guldens als
teekenmunten.Daarmee mag iedere schuld
betaald worden. Tot de pasmunt, welke
wettig betaalmiddel is tot een beperkt

Goudvlies. Goudslagersvlies. Gedroogd
buikvlies van den dikken darm van het

bedrag,behoorenhetkwartje,hetdubbeltje
het nikkelen stuivertje en de bronzen
omloop is. Hetisgemakkeli
jkervoorden

m en foelie alleen van goud en zilver.
M en klopte met een houten hamer een
blad metaal tot dunne bladen uit,nadat
men het tusschen twee vellen perkament
had gelegd.Ten slotte,als het zeer dun
werd, klopte men het tusschen twee

handel,dathetgoud in een bank bewaard

velletjes goudvlies. Tegenwoordig maakt

m unten.

Voorde handhaving van een solied muntstelselis het niet noodig,dathetgoud in

wordt,welke bi
j de W ethetrechtheeft
verkregen, met het goud als onderpand

bankbiljetten uitte geven.Z66 een bank
heeteen circulatiebank.Bijonstelandeis

datde Nederlandsche Bank teAmsterdam .
Die bank heeftechter niet eens het volle

onderpand van haarbankbiljetten in haar

kluizen liggen;400
/q isvolgensdeWet
voldoende. Gewoonlpk is het onderpand
veelgrooterdan 400/0.Iederpartikulier

rund.Hetwerd gebruiktbi
j het pletten
vangoudfoelie(bladgoud).Eertijdsmaakte

men foelie machinaal tusschen walsen

(mangels)en gebruikttin of aluminium.
Goudvlieswordtdaarbi
jnietmeergebruikt.
Goudvlies, bestreken met vischli
jm en
daarna gedroogd,plaktmen welop huid-

wondjesterafsluiting.In den laatsten tijd
bezigt men goudvlies ter bekleeding van
luchtballons.

Goudwinde (visscherij).Een siervisch,

te gaan en goud voor zijn bankbil
jetten
te vragen. In de praktijk is dat echter

wat kleiner dan de winde. Het is een
zoetwatervisch, die den vorm van een
haring heeft en 30- 50 cm lang is. De

moedelijk gingen ze naar het buitenland

goudkleur is,evenals bij den goudvisch,
doorvi
jverteeltontstaan.Sommigevisschen
hebben nameli
jk een goudkleur a1s af-

heeft theoretisch het recht naar de Bank

onuitvoerbaar gebleken, daar de munten
spoorloosuithetverkeerverdwenen.Ver-

of in de spaarpotten. Voor verrekening
van schulden aan het buitenland stelt de
bank wel goud voor bankpapier beschikbaar.Debetalingvan die schulden kan niet
geschieden met binnenlandsch bankpapier,
omdat dit in het buitenland geen wettig

wijking.Indeteeltvijverswordendeongekleurde visschen stelselmatig verwijderd
en wordtmetdegoudkleurigen doorgefokt.

Graaien (visscherij). Na beëindiging
vandetreilvaart(methetsleepnet)worden
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de treilers schoongemaakt en opgetuigd

voor de haringvisscheri
j.Dat werk heet
in Scheveningen graaien. Nettenboeten
geschiedt door vrouwen a1s huiswerk en
wordt niet onder graaien gerekend.

Graal. Een oud Fransch woord,datuithet
Lat.cratalisontstond en schaalbeteekent.
Volgens de sage is de graal de schotel,

kOel
-en,op stal worden vastgezet.De koe
staat tusschen twee staande staken (de
reppels)(afb.blz.170)en heeft een riem

ofeenhalsjuk(klaaf)om dennek.Aandien
riem isaan elken kanteen grampeltafb.
blz.170),welkeeindigtineen ijzeren ring,
die om den reppel op en neer kan

gli
jden.

welke gebruikt zou zijn bi
j het Laatste
Avondmaalen waarop Jezusdoelde,toen
hijzeide:,,Die de hand metmijin den
schotel indoopt, die zal mi
j verraden''
(Mattheus 26 :23). De graal kwam in
bewaring bi
jJosefvan Arimathea,die,bi
j
dekruisiging vanJezus,hetbloed,datuit
diens zijde droop, in de graal opving.
Daarna geraakte de schotelin verborgenheid,totdat Parzival,de held uitde sage,
hena ging zoeken.
I)e avonturen van zi
jn tochtvormen het
onderwerp van M iddeleeuwsche ridder-

romans,eerstin Frankrijkomstreeks1200,
daarna in Engeland,waarKoning Arthur

metzijngraalriddersvandeRondeTafelde
plaats inneemtvan Karelden Grooten in

deFrankischeromans.Hetwonderbaarli
jke
komt in die romans sterk naar voren.
DeoudeNederlandscheridderromr swaren

Hetveestaattusschen reppelsmeteen klaaf
om den halsen met grampels vast.

lange,duizenden regelstellende berijmde
verhalen,sommige overdengraal(Historie
van den Grale).Vele zijn bewerkt naar

Graniet.Korreliggesteente(Lati
jn:granum :korrel),datisontstaap doorstolling

hetFransch.In Duitschlandwerdditonderwerp behandeld in den grooten ridderroman,genaamd Parzival. door W olfram
van Eschenbach.Richard W agnergebruikte

van de taaivloeibare aardkofst,in tegenstelling met de meeste gesteenten van het

de sagealstekstvoorzi
jn operaParzival.

begon te bekoelen, kristalliseerden drie

aardoppervlak,welkeuitwaterzijnafgezet
engelaagdzi
jn.Toendevloeibareaardkorst

Het slot van de Parzival,bevat de lotgevallen van Lohengrin, die verder in een
M iddelhoogduitsch gedichtvan dien naam

bestanddeelen ervan (veldspaat, kwarts
en glimmer)en zoo ontstond graniet,een

zijn uitgewerkt.Volgensditverhaalwordt
de graal bewaard in een burcht. Een

kristallen.Dezekristallen zijn nog afzonderli
jk in den steen herkenbaar:hetveld-

ionkerende robijn wees den weg naar

spaat heeft een bleekrooden paarlemoer-

dezen burcht.De bewakers, gekozen uit
de vroomsten der Christenvolken,werden
graalriddersgenoemd.Iedervan hen kreeg
een vrome zending in de wereld te volbrengen. Lohengrin werd naar Brabant

aèhtigen glans en vlakke splijtvlakken,
hetkwartsenhetglimmer(mica)glinsteren
beide, maar met verschillenden glans.

gezonden om PrinsesElsa,dievalscheli
jk

zamerhetis.Hoefi
jnerdekorrel,deste
mooier laat het zich poli
jsten.

van broedermoord werd beschuldigd, te
zuiveren van'dien blaam .

Gram pel(veeteelt).Schotreep,stalreep,
korte ketting of kovt touw,waarmede de

gesteente van naast elkander liggende

Eris rood,grijs,zwarten groen graniet.
Hoe meer kwarts het bevat, hoe duur-

Graniet wordt gebruikt voor puien van
huizen,voorbrugleuningenen zeeweringen,
voor stoeptreden, vloeren,vazen en grafzerken.Grafzerken vanhardsteen scheuren
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gemakkeli
jkenzi
jnnietduurzaam.Graniet

dat men het uiterli
jk heeftgegeven van

is veelvaster en scheurt niet.
Gneis en porher hebben dezelfde samenstelling als graniet en dezelfde afkom st.
Alleen de grootte van de kristallen
verschilt, hetgeen veroorzaakt is door

linnen,door hetonderdruk metverdunde
loog te koken.

verschilin afkoelingssnelheid bi
j de stolling.Door snelle stolling worden de kristallen kleiner.Degrooteveldspaatkristallen

Graveel (geneeskunde).Ziekte,waarbij

zich gruis en steenen in de blaas en in
de nierbekkens bevinden. De kleine

steentjes in het nierbekken bestaan uit
urinezure zouten en zi
jn zwartvan kleur.

van hetporherzi
jn doorlangzamestolling

M eestalbestaan ze uit fosforzure zouten;

ontstaan. Gneis bevat glimmer, dat in
lagen gerangschikt is.

zezijn dan zachten hebben een gri
jswitte

In den laatsten ti
jd is het gebruik van
gepolijstgranietalgemeen geworden,doordatmen desli
jpmiddelen heeftverbeterd

kleur.Blaassteenenhebben dezelfdesamenstelling.

Greep (landbouw).Riek,mestvork,een

en de beitels veel harder heeft kunnen
maken.M en heeft ook geleerd,hoe men

korte, breede vork met vier tanden en

metsamengeperste luchtdeslijpmachines
kan dri
jven.

In Friesland zegtmen ,,griep''.

De meeste landen heffen hooge invoer-

rechten op gepolijst graniet, van daar,

langeren steel,twee ofdrietanden en geen
handvat. Van den gaffel in de greep loopen,van den regen in den drop,van den
wal in de sloot.

Gras (landbouw). Oude landmaat,in

groenland, weiland. Greide zegt men in
Friesland en Groningen. Greidboeren in
Friesland. Koeboeren in Holland. Groed

datm en onbewerkten steen invoert en de
bewerking in het land van invoer laat
verrichten. Bewerkte steen is tienmaal
zooveelwaard alsonbewerkte.
Groningen nog in gebruik voor deimt en

voorjuk,een oppervlaktevan 9.3-9,5ha.

met een handvat (greep) aan het einde.
Een vork (in Gelderland:gavel)heefteen

Greide (veeteelt).Greidland,groedland,

en greid zijn verwantmetgroen,groeien,
groeze (schor).

Grasduinen.Heuvels met gras begroeid.

Alswerkwoordletterlijk:ingrazigeduinen
gaan; fguurlijk: vrij nemen uit een
overvloed, genieten.

Grein.Een vroegergebruiktklein gewicht
van 65 mgr. Onder grein verstaat men
verderdekorreligheid van sommigebouw-

stoffen (zand,cement,kalk),welkemin of
Graskalf. Een kalf, dat gras als voedsel
heeft gehad,tegenover een vet kalf, dat
uitsluitend met melk is grootgebracht en
een nuchter kalf, dat pas geboren is.

Het fijnste kalfsvleesch is dat van vette

kalveren,dan volgt dat van graskalveren

en daarna datvan nuchterekalveren (dat

meer grof van grein genoemd worden.

Voortsdekleinekristalletjessuiker,welke
zichbi
jdesuikerbereidingdoorindamping
in het bietensap vormen.Greinkoken.
Ook de ruweoppervlaktevan teekenpapier
heet grein,wegens de korreligheid.

de boeren wegens de glazigheid van het

Grenadier. Soldaat van het keurkorps,

vleesch ,,groepkabel
jauw'' noemen).

datvoorhonderd jaarwerd ingesteld a1s
li
jfgardevandenregeerendenvorst.Terwijl

Graslinnen. W eefsel van vezels van

Chineesch gras (rameh). ln China spon

men deze vezels niet,maarm en legde de
einden ervan op elkaar en rolde die met
de vingers, zoodat ze zich vereenigden.
M en verkreeg daardoor garen, dat niet
ineengedraaid was en hetweefsel,datmen
ervan maakte waszeerglad.Thansnoemt
men ook graslinnen,een katoenen weefsel,

de plaatsingen der o/cieren van andere
wapens van wege den ministergeschieden,
worden de oë cieren der grenadiers nog

bij Koninkli
jk Besluit door de Koningin

lngedeeld. De recruten der grenadiers
komen uitalle deelen deslands naar Den
Haag alsgarnizoensplaats,in tegenstelling
metdiederinfanterie,diegeplaatstworden
in de buurt hunner woonplaats.De naam
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grenadier komt van de vroegere granaatxzerpers. Tregenyzoordig iselk soldaatbi
j
gelegenheid granaatwerper. Toen na den
Franschen ti
jd de Zwitserswerden afgedankt,kwam er een afdeeling grenadiers

benedenrivieren.Het woord griend beteekende eertijds zandplaat. Het is nog de

te Brusselen een in DenHaag.Zi
jdroe-

breiding: de gronden met korrelig zand,

naam van een zandpl
aat(vroegereeneiland

bijTerschelling).Daarna werd de beteekenisvan griend:korreligzand enbi
juit-

gen de berenmuts en den rok met gele
tressen.Demutsmaaktein 1856plaatsvoor
den ,ybrandemmer''en derok voorde een-

welkevoordeteeltvanrijshoutgeschiktzi
jn.

voudigeygri
jzeveldjas.Degranaatalsonderscheidingsteeken hebben zij behouden.
Evenals de Jagers hebben de Grenadiers

alnaarde soort.W aardenhout,ruwbastof

zich in den opstand van België onder-

scheiden.In degeschiedeniszijn deruige
grenadiers van Napoleon bekend.

Het wilgenhout is bestemd voor hoepels,

rijswerken, palen, vlechtwerk, manden

rijswilg isnietvoorhoepels,welvoorrijswerk geschikt.Tweebast is taai,krom en

ruw en duseveneensalleenvoorrijswerken
geschikt.W itrood dient voor palen,lange

hoepels en voor rijswerken, maar voor

manden is het niet duurzaam genoeg.

Grendel (steenhouwer). Een hamer,
waarin een aantalpuntige ijzeren pennen
kunnen worden vastgezet,om groote uitsteeksels aan het oppervlak van een steen
snelte kunnen weghakken.
Grenenhout. Timm erhout voor buiten-

werk,afkomstigvandenbijonswelbekendengrovenden,pinussylvestris.Onzemastbosschenleverenevenwelgeentimmerhout,
omdatmen de boomen nietdikgenoeg laat

worden.Zijhebbenhierreedsopso-jarigen
leefti
jd demeestewaardeen welalsmijnhout,palen om de mi
jngangen te stutten.
Het grenenhout komt uit de Oostzeepro-

vinciesvan Rusland en Pruisen (Kiefern)

Purperwilg heefttaaietwi
jgen en is voor

mandenwerk geschikt.Katwilg isgrofvan
merg, dus niet goed voor vlechtwerk.
Bitterwilgwordttusschen deanderewilgensoorten geplant als bescherming tegen het

vee,datdezesoortmi
jdtom den bitteren
smaak.Sommigesoorten zijn zeervatbaar
voorbeschadiging doorhetwilgenhaantje,
een torretje,datde bladeren eet.
Griep (geneeskunde). Een van ouds
bekende,bij ons inheemsche,besmetteli
jke ziekte.In de oudekronieken worden
ziekten beschreven, die geheel op onze

griepgeli
jken.Dejaren 1411,1426en 1510
staan in de geschiedenis als griepjaren

buitenwerk gebruikt,b.
v.voor kozijndor-

bekend.Vroegermaakteelkegriepepidemie
een grooten indruk, omdat men meende,
metpestofmetcholera tedoen te hebben.
In 1181 kwam de ziekte uit Engeland en
sprak men hier van Engelsche griep. De
laatste griepjaren waren 1837 en 1890.
M en sprak toen van iv uenza. In 1918

pels.Het zgn. Amerikaansch grenenhout

kwam zi
jterug,men meende uitSpanje,

en uit M idden-Duitschland, waar de
boomen 30meterhoogen60cm dikworden.
Hethoutisdonkerderdan datvan sparren

(vurenhout),doordathetmeerharsbevat,
waardoor de duurzaamheid grooter is.
Vandaar,dat men grenenhout veel voor

is afkomstig van den W eimouthpi
jn en
anderepijnboomen.Hetisnog ri
jkeraan

van daar de naam Spaansche griep. In

Gewoonli
jk wordthetgevernist.Hetisin
groote maten verkri
jgbaar.

devieroorlogsjarenomkwamen.Gewoonlijk

Grieksch kruis. Een staand kruis, dat
in de rekenkunde ,,plus'' beteekent.Het
St.Andrieskruis is een liggend kruis en
beteekent in de rekenkunde: ,,maal''.

verdwi
jnt allengs.De eerste intocht van
de ziekte gaat verwonderlijk snel, in
enkelemaanden tijdszijn geheelewereld-

hars,en laat zich daardoor slecht verven.

Griend. Rijswaard, twijgwaard, griendwaard,kweekeri
jvangriendhoutopbinnenofbuitendijksgelegen gronden langsonze

di
enti
jd stierven erinEuropain een enkel
'
Jaar meer menschen aan griep dan er in

keert de griep in een eeuw eenige malen
terug, heerscht dan eenige maanden en

deelen aangetast geworden.Na de ziekte
is men er niet onvatbaar voor; men kan
dus,na hersteld te zijn,voor de tweede
maal door griep worden aangetast.Velen

blijken in hetgeheelnietvatbaarte zijn.

GRIET-GRIETENIJ

De ziekte begint met koorts,hoofdpijn,
moeheid,spierpi
jnen,pijn bijdraaien van
de oogen.Daarna volgen hoest, verkoud-

heidensomsverschijnselen van den darm.
Dehoestgelijktsomsopkinkhoest.
Erbestaatbijgriep een neiging totbloeding;neusbloeding komtervaak bi
jvoor

de ziekte een nadeeligen invloed op de
hartspier heeft.
Sedertjaaren dagzoektmennaarden verwekker.M en meende den baciltehebben
gevonden,maarlaterheldemenertochmeer
toeover,om aan tenemen,datheteen ander,

hltreerbaar gifmoestzi
jn,eenuiterstfijne

en ook oorontsteking met bloederige ettering.

microbe,niet door het microscoop waar-

Hetziektebeeldisnietscherp teomschrijven en dikwijls is een verkoudheid niet

verspreidt,gafaanleiding tot diemeening.

van griep te onderscheiden; Soms ontbreken de anders zoo kenmerkende spier-

pi
jnen geheel.Somsbegintdeziektemet
maagpijn,doorgewonegriepverschijnselen
gevolgd.
ClingeDoorenbos beschreefde ziekte als
volgt:

Je bentgloeiend,koud,warm,killig
En een zuchtisje te veel.
Daar is een kronkelin jeluchtpi
jp
En een kaasrasp in jekeel.
Voorje oogen dansen sterren,
In je ooren :uit een boot,
J'adamsappelis geen appel,
M aar een dubbele kokosnoot.

De scharnieren van je botten
Knarsen,piepen van sjagrijn.
A1sjelinkerkleine teen buigt,
Doetje rechteroorlelpijn.
In jehoofd is'tboerenkermis.
En je oogen doen je zeer.
In je buik is 'trevolutie

neembaar.Dewi
jze,waarop degriep zich
Immerszulk een gifdri
jftop den wind
en kan in korten tijd geheelewerelddeelen

besmetten. Een van deoorzaken,waardoor
het onderzoek nietvorderde,was,datmen
nietbeschikteoverproefdieren,vatbaarvoor
de ziekte. Thans hebben proeven met
fretten veelbelovende uitkomsten gegeven.
De ziektekan ook van heteene fretop het
andere worden overgebracht. M isschien
datdetoekomstonsnaderoverhetgriepgif
leeren zal.

Paardengriep of besmetteli
jke borstziekte
bi
jpaarden isgeen griep,maarwordtdoor
streptococcen veroorzaakt en tast,evenals

bi
j menschen,de sterkstegestellen aan.
Varkensgriep is een slepende ziekte bi
j
biggen.Zewordenmindervrooli
jkengaan
hoesten, kri
jgen een krommen rug en
borstelighaar.M en heeftvelerleibacteriën

bijvarkensgriep gevonden,waaronderook
een soort,die bi
j menschengriep in de

luchtwegen voorkomt.Datisookde reden,
w aarom rnen Van varkensgriep gi
ng
spreken.

Plus stagnatie van verkeer.

Alsnaziektezietmen in 50/o der gevallenlongontstekingontstaan met17 0
/o
sterfte.Hierbij is een vorm,welke zeer
snelontstaaten de long overgroote uitge-

breidheidaantast,waarbi
jzich etterpuntjes
in hetlongweefselontwikkelen en bloedige
Puimen worden opgegeven. Deze vorm

issneldoodelijk.Voortskomtalsnaziekte
voor nierontsteking, oorontsteking, ver-

ettering van de bijholten van den neus,
verliesvan reuk.Dikwi
jlswordthetzenuw-

(iries.Fi
jn gebroken graan.Grofgemalen
meel.Bi
j het malen van graan verkri
jgt
men een mengselvan fi
jn meelen van
minderfi
jne stukjes,griesgenaamd.Dit

is een gevolg van den eigenaardigen bouw
van de graankorrel. Het binnenste deel
van de tarwekorrelis zuiverwitvan kleur
en bestaatuitvliezigeruimten,metzetmeel
gevuld. Naar buiten toe vermindert het
zetmeelgehalte en het kleefstofgehalte
neemt toe. De samenhang is daar dus
grooter en aan de oppervlakte zelfs zoo

gestel door griep geschaad :krankzinnigheid,oogspierverlamming,geheugenverlies,
slaapziekte door hersenontsteking,veroor-

belangri
jk, dat het weefsel daar hoorn-

zaaktdoorhetgriepgifofdoorbijkomstige

van de korrellaatzich dus moeili
jk tot
fi
jn meelmalen;het binnenste gedeelte

ziekteverwekkers.
Ze
eke
isde
het gevoelvanuitputti
tenertijbde
end
n na
ng
griep.M en meent,dat

achtigis.Tevenswordtdekleurnaarbuiten
toe donkerder. Het buitenste gedeelte

daarentegen zeer goed en levert door de
blanke kleur het blankste meel. In de
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meelfabrieken zeeft men daarom na de
eerste maling eerst de zemelen en dan
degriezen uitdebloem .Degriezenworden
opnieuw gemalen en gezeefd en zoo voort-

gaande,verkrijgtmen verscheidensoorten

van bloem :n1.250
/o eerstesoortblanke
bloem,400/otweedesoorttotzesdesoort;
de rest is grind,zemelen en verlies.Het
grind wordt voor veevoer bestemd. De
nietblankesoorten bloem worden gebleekt.
Griesbrood of gruisbrood is tarwebrood,
datgebakken is van tarwemeel,ymetgruis

en a1''.M en verkri
jgt het meel,door na

Grietenil. Een Friesch woord van den
stam van hetwerkwoord greta,datgroeten
beteekent,in den zin van aanklagen. De
grietman was dus de openbare vervolger,
in wezenderechter,deschout.DeFriesche
landgemeenten, dertig in getal, werden

oudtijdsgrieteni
jen genoemd.Deze grietenijen zijn uitde marken ontstaan.De
eigengeërfden (die een erf bezaten,dat
aandeelhad in demark),kozen dengrietman,wiens plaats overeenkwam met die

van drost of baljuw,of van schout of
markerichter in andere provinciën. Ook

de eerste maling alleen de grove zemelen
uitte ziften.Gruisbrood geldt voorvoed-

de bi
jzitterswerden aldusgekozen.

zamer dan wittebrood (eigenlijk weitebrood,tarwebroodl; omdat de buitenste
korrellagen meer voedzame eiwitstof (de
tarwe kenmerkende kleefstof) bevatten

hersteld.In 1851 bijdeinvoering van de
Gemeentewet,werd denaam van grietenij

dun dekern,diewe1blankeris,doch slechts
zuiver zetmeelen geen eiwitstofbevat.
Verder is er nog verschil tusschen het
boerentarwebrood, zooals de boeren dat
vroeger zelfbakten en het gewone gruisbrood van thans.Immersde meelfabrieken
malen niet alleen, om de korrel te verkleinen. Hoofdzaak is, dat de verkregen
bloem duurzaam is,hetgeen van eenvoudig
gemalen tarwe niet gezegd kan worden.

De omwenteling van 1795 maakte hieraan
een einde.In 1815 werd de oude toestand
en dievan grietman veranderd in die van
gemeenteen Van btlrgemeester.DeOmvang

van de grieteni
j bleefongewijzigd.
Grietjessteng (zeilvaart).Bezaansbramsteng ofbovenkruissteng.Een steng is een
verlengstuk van den mast. M en onderscheidt:deondermast,desteng,de bram-

steng.de bovenbramsteng.De bramstlng

Eerst moet de kiem verwijderd worden,
omdat deze veelbederfelijk eiwit bevat.

van den bezaansmast (achterste mast)
heetbezaansbramstengofgrietjesstengnaar
hetbramzeil(derderazeil)vandebezaansmast,dat den bijnaam grietje heeft.

Daartoe maalt men de korrels tusschen
steenen m et groote tusschenruimte. De

Griffelen (tuinbouw).Eenvan dewijzen

korrelbli
jftdanheel,alleen detoppen gaan

van enten van vruchtboomen en rozen,

begintdeeigenlijkemaling.Deverkregen

bestaande in het inzetten van twijgen
(entri
jzen, tamme ri
jsjes of griffels) op
den wildenstam,diedaartoevan zijn top

eraf: de kiem en de baard. Pas daarna

bloem is dan geschikt om lang bewaard
te worden,waardoor bloem groothandelswaar is geworden.
Gewoon tarwemeel is geuriger, niet zoo
##doodgemalen'', maar het wordt spoedig
duf en moet daarom spoedig gebruikt
Nzorden. Sl/ordt echter versch tarxzenaeel
terstond tot brood gebakken,dan is zulk

brood veelfijnervansmaakdanhetgewone
wittebrood van den bakker.
Griesmeeluit de keuken is grof gemalen
boekweit.

Griet(visscherif).Eenbreedesoortplatvisch,welke veelop tarbotgelijktendaar-

voor ook vaak verkocht wordt.De tarbot

isechtergrooterdandegriet.Debovenzi
jde
van de visch islichter dan deonderzijde.

is ontdaan.
Griffioen. Denkbeel
dige vogel, grijpvogel,vogelgri
jp,afgebeeld metden kop

van een adelaaren hetgevleugeldelichaam
vaneenleeuw.Indeoudstedierkundeboeken

(1485)wordtaan hetbestaanvan den grifEoen niet getwi
jfeld en gezegd,dat bij
in de bergen zou wonen en in zijn nest
kostbare steenen (marauden, smaragden)
zou verzamelen.
In dewapenkunde komt de griëoen voor
a1s schildhouder en men vindt ook de
afbeelding ervan op oude Brabantsche
zilveren munten. Griëoen is ook een
geslachtsnaam .
Thans wordt het woord gebruikt voor
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een hebzuchtig mensch. Gri
jpvogels zi
jn
dieven.

dertig jaar.De gewone levensduur wordt
gerekend,5maalden duurderjeugdtezi
jn.
Een hond kan dus 10 jaar worden,een

Grimmel (veeteelt). Griemel, gremel.

rund 20jaar,eenpaard 25jaar,een olifant
150 jaar.De mensch zou volgens dien
regel100jaarworden.Hetis echter een

Spikkel,vlekje.Van koeien zegtmen dat
ze gegrimmeld zi
jn als ze vele vlekjes
hebben.

Grind (meelfabriek).Afvalbijhetmalen
van meel (geen zemelen). Het buitenste
deel van de tarwekorrel,onderden bast,
is hard en vasttengevolge van het groote
gehalteaan kleefstof.Hetisook nietblank,
zooals het binnenste deel van de korrel,

doch bruin.Hetismoeilijkfi
jn temalen.
Door herhaald ziften (builen) en malen
verkri
jgtmen zuiverblankebloem inverschillende soorten.W at niet fijn wordt,
heet grind en dient als veevoer.
Grind isafgeleid van een oud Germaansch

woord, dat malen beteekent (Eng.: to
grind).
Grind in kiezelgrind is van denzelfden
stam , gebroken kiezel, gebroken keien.

Zie ook bi
j gries.
Grit.Kleinesteentjesofgebrokenschelpen
voor.dekippen.Verwantmetgritzi
jn de
woorden gort, grutten, gries, gruwel en
grind.
Oesterschelpen,zeeschelpen,marmergruis,
kalksteen worden totkippengritvermalen.

Groefleger (bouwkunde).De zi
jde van
een gehouwen steen,welke oorspronkelijk

onder was.Zachte steen behoort men op
het groe:egerte leggen :dan is de drukvastheid grooter.

Bi
j hetbouwen van een gewelfmoet de
steenzoogeplaatstzijn,dathetverlengde

van het groefleger gaat door het middelpunt van den cirkelboog,door hetgewelf
gevormd.

Groeischijf (ontleedkunde). Epiphyse.
Kraakbeenige schijf,diezich tusschen de

gewrichtseinden der beenderen en de
schacht ervan bevindt en daarnAee stevig
verbonden is:de zetelvan de lengtegroei.

Delengtegroeiisbijden mensch op zi
jn
20stejaargeëindigdendanisookdegroeischi
jfgeheelverbeend.Ditti
jdperk komt
overeenmetdatderjeugd.Dejeugdduurt
bijeen hond tweejaar,bi
jeen rund vier
jaar,bi
jeen paard vi
jfjaar,bi
jeenolifant

zeldzaamheid,dat een mensch aan ouder-

dom alleen sterft. Veelal is zijn einde
ontijdig,tengevolge van ziekten.
Groenboeken. Bundels bescheiden, die
aan het Italiaansche parlem ent verstrekt
wordenoverdiplomatiekeonderhandelingen
De naam is ontleend aan den groenen
omslag.InEngeland heeten zeblauwboeken,

in Frankrijk geelboeken. In Duitschland
witboeken en ten onzent oranjeboeken.
Groene haring (visscherij). De haring
wordtOp Zeegezouten en in tonnen gelegd.
Alle nieuwe haring wordt dus gezouten,
gepekeld.Slechts een zeer klein gedeelte

wordt,als het vangstgebied dichtbi
j ligt,
door snelvarende Vlaardingsche haringloggers,versch,d.
w .z.heellicht gezouten,
aan wal gebracht en als groene haring
verkocht. De groene haring is dus een

bi
jzonderelekkerni
j,welkeduuris,doordat
erbi
jzondere'
kostenvanvervoeropkomen.
Groene poeder. Een afvoerend middel,
datbestaatuiteenmengselvan verpoederde
sennabladeren, zoetbout, venkel, zwavel
en suiker.
Groene straal. Het witte licht bestaat

uit verscheidene lichtsoorten, welke bi
j
doorgang door een doorschi
jnende stof
(bv.een glazen prisma ofdoorluchtlagen
vanverschillendedichtheid),meerofmindersterkgebroken worden(regenboog,bij
doorgangdoordewaterdruppels).W anneer

men nu op een helderen avond dezon ziet
ondergaan achter een bergkam of achter
een anderen scherp afgeteekenden horizon,
dan ziet men op het laatste oogenblik,
waarop er nog een klein segment van de
zon boven den horizon uitsteekt,dat dit
segment plotseling van rood in groen
verandert. Dat is de groene straal,welke
het eerst door onderzoekers in de tropen
is waargenomen.In Europa ziet men het

verschi
jnsel zelden.
De ondergaande zon is rood, omdat het
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roode licht minder wordt opgeslorpt door
den dampkring dan de overigelichtsoorten,
waaruit het witte licht bestaat.Bovendien

Zij wordt verkregen door azi
jnzuur op
koper te laten inwerken. In wijnstreken

isdeweg,welkehetlichtbijzonsondergang

gisten en verzuren,waarbi
j ook azi
jnzuur
ontstaat.De vloeistof,die men verkrijgt,

doorden dampkring O egthetlangst.Dat
roode licht bevatnog veelgroen licht,dat
door regelmatige luchtlagen van verschillende dichtheid heengaande, sterker gebroken wordtdan hetroodelicht.Daardoor
kan het voorkonaen, dat naen boven het

roode segmentnog een groen kapje ziet.
Daaltnudezonnoglager,danblijftalleen
het groene kapje over:de groene straal.
Er zi
jn ten onzent zelden regelmatige

laat men schillen en pitten van druiven

laatmen op koperinwerken,om groenspaan
te maken.

Hetgroene roestlaagje,datop koperontstaat in de vri
je buitenlucht,wordt ook
wel groenspaan genoend, doch dit is

geen azi
jnzuurkoper,maarkoolzuurkoper.
Groep (veeteelt).
Gootin den koestalvoor mest en gier.

luchtlagen,zonderwarrelingen en van verschillende dichtheid, in den dampkring

Groes. M et gras begroeide oppervlakte.

en daardoorzietmen hetverschijnselhier

Degroesafsteken(dezode).Eenbegroesde

zelden.

schor iseen m etgrasbegroeide schor.

Groene vitriool. Ilzersulfaat, ferrosulfaat, zwavelzuurijzer FeSO4, bleekgroene

Grom (visscherij).Ingewand van visch,

doorzichtige kristallen, welke aan de
lucht verweeren en bruin worden.

Men gebruikt groene vitriool bi
j kleurstofbereiding,ter verdelging van onkruid
en als ontsmettingsmiddelin privaten.
Blauwe vitriool is kopersulfaat.
Groene zeep. Hennepolie met kaliloog
Verzeept.Er ontstaat door die verzeeping
een dikke vloeistof, welke glycerine en

vetzure kali (zeep) bevat en groen van
kleur is.Deze vloeistof wordt ingedanapt.
VroegerWerd alle groenezeep van hennepolie gemaakt. Thans gebruikt men goed-

vischafval.

Grommer (schiemanswerk). Een touwen ring,die men gebruiktom een takelblok in een mast of aan een paal op te
hangen.

Grondel(visscherij).Eenkleinwitvischje
van 10- 15 cm lengte,donker gestippeld
en methoekigevinnen,datzoowelin zoet
a1s in brak water en zoowelin stilstaand
als in stroomend water leeft.Aquarium-

vischje.
Grondnoten. Apennootjes, olienootjes.

indigo (Geelen blauw geeft groen).

De vruchten van een tropische plant:
arachis,welke veelolie bevatten.De plant
wordtin Afrikagekweekt,debloemstengels
buigen naar den grond, gaan wortelen
en brengen in den grond vruchten voort.
Delftsche slaolie is gezuiverde grond-

Groenhart (houthandel). Een harde,

notenolie.W atnahetpersenvandenootjes
overbli
jft,isgrondnotenkoek,dateen veel

taaie houtsoort,uit W est-lndië afkomstig.
Omdat het lichter is dan eikenhout en
evengoed bestand tegen paalworm ,gebruikt
men hettegenwoordig in plaatsvan eiken-

gebruiktveevoer is.Somsbevat deze koek
echter giftige bestanddeelen.

Grondrente.Eerti
jds,toenhetkanonieke

hout bi
j waterwerken.Het is bruin van

recht gold, was het verboden intrest te
nemen van geleend geld.Ditverbod hield
de ontwikkeling van het hypotheekwezen
tegen.W anneerde eigenaar van vastgoed

koopereoliën (dierlijkeolie,katoenpittenolie,cocosolie,palmolie),maar dan is de
kleur van de zeep niet groen, doch geel.
I)e gele zeep wordt groen gennaakt naet

kleur, het hart is groenachtig, het kan
goed worden gedraaid en wordt daarom
in de plaats van pokhout gebruikt.

Groenspaan (verfstof). Een groene
verfstof, bestaande uit azi
jnzuurkoper.

geldnoodighad,danvestigdehi
jeengrondrente op zijn grond,ten behoevevan den
geldschieter.Volgens artikel 784 van het

GRONDSCHAAF- GROOTBOEK DER NATIONALE SCHULD

Burg.W etboek is grondrente een schuld-

bi
jvoegingvan andere stoffen,zeepsoorten

plichtigheid(in geld ofingoederen),welke

maakt, zooals teerzeep, zwavelzeep.
Overvette grondzeep is zeep,waarin alle
loog aan vet is gebonden en waarin nog
vri
jvetaanwezig is.Ditmaakt,dat deze
zeep niet scherp voor de huid is.

deeigenaarvan een onroerend goed daarop

vestigtofbi
j vervreenading daarop voorbehoudt.Diegrondrentekan steedsworden
afgekochten welmethettwintigvoud van

dejaarlijksche schuld.Zijistevergelijken
met hetvroegere tiendrecht.Feitelijk is

er weinig verschiltusschen de hypotheek
van thans en de grondrente van vroeger,

alleen de naam verschilt.Beidezijn zakelijke rechten,drukkend op den grond en
nietop den bezittervan den grond.Bi
j
wanbetaling van de jaarlijksche rente is
niet de bezitter (schuldenaar)persoonli
jk
aansprakelijk met zijn eigen kapitaal of
goed,maarwe1kan de schuldeischerzijn
rechten verhalen op hetgeen degrond bi
j
gedWongen Verkoop Opbrengt.
In de staathuishoudkunde verstaat men

onder grondrente iets anders: namelijk,

Groninger Kroon (appel). Een mooi
gekleurdetafelappel,diegewoonlijkmiddelmatig groot wordt,hoog van vorm is en
een groot klokhuis heeft. De schil heeft
meestal weinig roestvlekken.Het vrucht-

vleesch isfijnkorrelig,wit,sappig,knap-

pend, Zachtzuur, aangenaana Van snaaak.

De appelkan lang bewaard worden (tot
Februari).De kleurmaaktdezesoortzeer
aantrekkelijk. De boom isvruchtbaaren
draagtelk jaar.Hetiseengeschiktesoort
voorzandgrond,heeftweiniglastvanka
. nker
en wordtin hetNoorden van hetland veel
geteeld.

watde grond meeropbrengt,dan de rente

vanhetdaaringestokenkapitaalvoorbedijking,inpoldering,ontginning,verbetering,
en stichting van gebouwen.

Grondschaaf(timmerman).Horrelvost

ofhoerenkind.Eenbreede,platteblokschaaf
om de inkastingen voor de traptreden in
een gebouw zuiver op diepte te schaven.
Deze verdiepingen worden eerst met den
beitel uitgehakt en daarna schaaft men
met den grondschaaf den bodem uit.

Grondijs.Bijaanhoudendestrenge vorst
bevriest het water in de groote rivieren
niet aan de oppervlakte, omdat daar te

veelbeweging is.Het i
jszetzich echter
af op den bodem en op vaste voorwerpen
in het water.Zoo wordt de reep van de

reeppontmetzooveeli
jsomkorst,datde

pontvan den reep genomen moetworden.

Grondzee.Een brekende golf,welkeover
een ondiepe plaats heengaat en licht over
een schip heenslaat, doordat het schip

niet wordt opgelicht. Vooral bij een
gestrand schip slaan dikwijlsgrondzeeën

over het dek. Zeelieden noemen ook
grondzeeën de golven, welke op diepe

plaatsen plotselingverschi
jnen en dezelfde
eigenaardigheid hebben.
Grondzeep. Enkelvoudige zeep zonder

bi
jvoegingen. Zeep, waarvan men dcor
W oordverklazing.

Grootboek (boekhouden). Het boek,
waarin de koopman uit het journaal
(dagboek)deposten onderhoofden overbrengt. Elk hoofd betreft één van zi
jn
afnemersen heefteen dubbele bladzijde:
de rechter helft is de creditzijde, de
linker de debetzijde.
Grootboek dernationaleschuld.Grootboekschuld.Staatsschuldenboek,doorNapoleon,in navolging van andere landen,

in 1809 ingesteld,waarin denamen zijn

vernneld van depersonen,die door middel
van openbare leeningen, waarvan geen

schuldbekentenissen zijn uitgegeven,geld
aan den Staat geleend hebben.

Deinschri
jvingen en teruggaaf der gelden gaan metveel formaliteiten gepaard,

waaraan kosten zijn verbonden.Er staat
evenwel het voordeel tegenover, dat de

inschrijving nietverloren kan gaan.Teneinde töch handelin dit bezit mogeli
j)
te maken,werden er Zgn. administratie-

kantorenopgericht,diezelfgrooteinschri
jvingen deden en dan certifcaten ,yaar
toonder''uitgaven.Deze kantoren ontvan.

gendusvanhetRi
jkderenteenbetalendi(
aan dehoudersvan hun certihcaten behou.
denszekerekorting.Dezekantoren bestaar

nog altijd,ofschoon de Staat sedert187(
zelfobligatiesaan toonderisgaan uitgever
voor nieuwe schulden.Zoo is,behalve dl
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GROOTE BEER- GROOTZEGELBEW AARDER
Grootboekschuld,de obligatieschuld van

het Rijk ontstaan.
De inschri
jvingen in het Grootboek zijn

DeVrieswordtdegrootmeesterderNederlandsche taal genoemd.

verwisselbaar tegen schuldbekentenissen
aan toonder en omgekeerd.
De W et bepaalt,dat gelden van minder-

Grootofficier. Een der opperste am btenaren van het huis van een vorst. De
grootoëcieren van het huisder Koningin

jarigen en van onder curateele gestelden

zijn:de opperkamerheer, de opperceremoniemeester, de opperjagermeester, de

moeten wordenbelegd in Grootboekschuld,
in hypotheek of in vast goed.Dientengevolge bestaat er een groote vraag naar

Grootboekschuld en de inschrijvingen in
hetGrootboek zijn daardoorduurderdan

obligaties van staatsschuld.
De gemeente's-Gravenhage heeftook zulk
een grootboek der 's-Gravenhaagsche gemeenteschuld.
OnzeGrootboekschuld wordtgedelgd door
inkoop.

Groote Beer (sterrenkunde).Zeerbe-

opperschenker, de opperstalmeester, de

adjudanten-generaal en de grootmeester
als hoogste ambtenaar.
Titel van de opperste waardigheidsbe-

kleeders der vrijmetselaren: grootoKcier
der Orde in de Nederlanden.
Benaming van een hoogen rang van een

ridderorde.De Orde van Oranje-Nassau
bestaatuitvi
jfklassen:Grootkruisdragers,
Grooto/cieren, Commandeurs, Oë cieren
en Ridders.

kend sterrebeeld aan den Noorder hemel.
Het heeft den vorm van een kruiwagen
en bestaat uit zeven sterren. Uitgaande
van den Grooten Beer vindt men gemak-

Grootvorst.De vorst,die boven andere
vorsten staat.Voorheen de titelvan sommige heerschers in de souvereine staten

keli
jk dePoolster,wanneermen delaatste

Een dertitels van den voormaligen Czaar.
De Hollanders noemden van ouds den

twee sterren in het oog houdt en den

afstand ervanvijfmaalnaarbovenverlengt.
De Poolsteriseen van de sterren van den
Kleinen Beer.
Grootkruis.Hetversierselvan dehoogste
klasse van een ridderorde,na den grootmeester. De begiftigde zelf heet Ridder
Grootkruis of ook wel Grootkruis alleen.
De riddersder eersteklasse der Orde van

OranjeNassaudragendennaam vanGrootkruizen (W etvan 4 April1892).
D e Orde van den Nederlandschen Leeuw
bestaat uit drie klassen : Grootkruis,
Commandeur en Ridder.

De Orde van Oranje Nassau bestaat uit
vi
jf klassen: Grootkruis, Grootoëcier,
Commandeur, OKcier en Ridder.

van Rusland (Kijew,Nowgorod,Litauen).
heers
her van Rusland altijd grootvorst.
@c
Bij de laatste Russische omwenteling
vluchtten zeven grootvorsten naar Frank-

rijk.Zijzijn daar gebleven.
In fguurli
jken zin noemt men den Rijn
den grootvorstvan Europa's stroomen en

Bilderdi
jk den grootvorstder dichters.
Grootzegelbewaarder. In den ouden

ti
jd werden dezegelstempelsdervorsten,
landen en steden toevertrouwd aan den
zegelbewaarder. Het grootzegel was het
zegel,dataan open stukken werdgehangen
in tegenstelling van het geheimzegel,dat
op gesloten brieven van vorsten of openbare machten werd gedrukt. Ging het
grootzegelvan den vorstteloor,dan werd
de zegelbewaarder metden dood gestraft.

Grootm eester.Opperstegebieder,opperbestuurder, hoogste waardigheidsbekleeder. De grootm eester van het Huis der
Koningin.De grootmeester der gezamen-

In Engeland is het koninklijk grootzegel
inhetjaar1050ingebruikgekomen onder
de regeering van Eduard den Belijderen
bij elken nieuwen vorst werd het door

li
jkelogesderNederlandschevri
jmetselaars.

een ander vervangep.Het was een voorwerp van groote afnaetingen en woog

De Koningin is de grootmeesteres der
N ederlandsche ridderorden.

Figuurli
jk: de uitnemendste beoefenaar,
de toongever,hetvootbeeld.Vondelisde
grootmeesterder Nederlandsche taal.Ook

bijna 8 kilo.Alle stukken,welke van de
Kroon uitgingen, werden ermede gezegeld; de grootzegelbewaarder had er de
zorg voor. Thans bestaat in Engeland

GROSSE- GUL
nog het ambt van geheimzegelbewaarder,
een ambt van gewicht aan het M inisterievan Buitenlandschezaken.Zoomaakte
deze y,lword Privy Seal'' in 1934 een

en melkgruwel.Om watergruweltekrijgen,
zetmen gortin waterofmelk in de week,

ambtsreisnaarBerlijn,RomeenParijster

kooktze dan naetpijpkaneelen citroenschil,voegtdankrenten en rozijnen erbij
en kookt nog een uur, verwi
jdert dan

de grootzegelbewaarder van het rijk.

suikerbij.
Gort,gruwel,grutten,gruisen gritzi
jn

bespreking van de ontwapening.
In Duitschlandwasdekeurvorstvan M ainz

Thans bestaat het ambt daar niet meer.

In Frankrijk echterwe1:de ministervan
Justitieisdaartevensgrootzegelbewaarder
vanFrankrijk.Vroegerhaddezeambtenaar
een groote macht,doordat hij hetrecht

kaneelen citroen en veegterbessensap en
verwante woorden. Ook in Engeland
spreekt men van gruel;een spreekwoord
in Engeland luidt:,ytake your gruellike
a m an''. In het Fransch isgruau d'
avoine:
haverdegort.

van benoeming had van de leden van de

kanselarij (departement).
Bijonsis ambten titelafgeschaft.Jacob

Grijpvogel.Leeuwvogel,griëoen.Vogel
Grijp,fabelachtig dier der oudheid,zoo

Cats, sedert 1636 raadpensionaris van
Holland en W estFriesland,werd in 1645
grootzegelbewaarder der Staten en der

groot als een leeuw, met vier pooten en
twee vleugels. In de oudste dierkundeboeken wordt aan het bestaan van den

,#Grafeli
jkheid van Holland'',tevensregistermeesterder leenen.Toen hij zich op
zi
jn landgoed Zorgvlietvestigde,vroeg hij

gri
jpvogelniet getwi
jfeld en gezegd,dat
hijindebergenwoontenkostbaresteenen,
zooals smaragd (marauden),verzamelt.

ontheëng uit dat ambt; de inkomsten

Thanswordthetwoord noginoverdrachte-

ervan mochthijlevenslang genieten.
In fguurli
jken zin bezigtmen hetwoord

lijken zin gebruiktvooreen dief.
In dewapenkundekomtdegri
jpvogelals

grootzegelnog in de beteekenis van waar-

schildhouder voor en ook vindt men

borg:,,Zi
jn woord is hetgrootzegelder

afbeeldingen van gri
jpvogels op oude

waarheid''@

Grosse (rechten). Afschrift van een

Brabantsche munten.

Grils gietijzer.In gesmolten ijzerisde

notarisakteofvan eenvonnis.Deoorspron-

koolstof als het ware opgelost aanwezig.

kelijke akte bli
jftin het archiefvan den

Bi
j langzame afkoeling scheidt zich een
deelvan dekoolstofin heti
jzeralsgrahet
af.Men verkrijgtdan gri
jsgieti
jzer,dat
zachten taaiis.Bijsnelleafkoeling blijft
de koolaan hetijzer gebonden en men
verkrijgtwitgieti
jzer,datharderenbrosser
isdan hetgri
jze.
Mangaanhoudend ijzerisalti
jd witop de

notarisofvan derechtbank en heetminuut.

Grundel (vaartuig). Een klein, open,
platboomd vaartuig meteen rechten voorsteven. De achtersteven loopt in een
spiegel uit. Grundels en punters dragen
meestaleen torentuig,datiseen zeilzonder
gaffel,zoodathet driehoekig is.
Grutten. Gepelde en gebroken graankorrels.M en pelt alleen gerst, boekweit,

rijst en haver.De andere granen leenen
zich daarniettoe,omdathun schiltevast
aan de kern is verbonden. Ze hebben
bovendien een groeve,waar men de schil

nietraken kan.Gewoonlijk verstaat men
onder grutten gebroken gort (gort is,
gepelde,rondgeslepen en geglansdegerst).
M en heeft echter ook boekweitegrutten

en ri
jstegrutten.
Gruwel (keuken).Gortmetkrenten en
bessensap.M en onderscheidt watergruwel

breukvlakte,omdatmangaan deafscheiding
van koolstoftegengaat.Daarentegen bevordertkiezelzuurdeafscheiding van koolstof.

Door gietijzerin stalen vormen tegieten,
verkri
jgt men snelle afkoeling aan de
buitenste lagen en langzame afkoeling
binnenin.Daardoorishetgietstuk aan den
buitenkant hard en binnenin zacht. Dat

is het zgn.,yhard gegoten ijzer''. Gri
js
gietijzerwordtindeijzergieterijengebruikt.
W itgieti
jzerisdegrondstofbijdebereiding
van smeedijzeren staal.

Gu1 (visscherij). Kleine kabel
jauw. Te
herkennen aan de onderlip, welke een
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aanhangsel draagt,aan den gemarmerden

de gestalte schoon zi
jn.M en noemde dat

rug en aan een witacbtige zijdestreep.

de bevallige propoitie.

GuldenBoek.Eerti
jdshetboekinVenetië,

houding 1:72toegepastop depapier-

In den nieuwsten ti
jd heeft men de verwaarindenamenderedelegeslachten waren
opgeteekend.Thans het namenboek voor

de vorsteli
jkebezoekersvan een museum.
Voorts spreekt men van ,,een gulden
boekske'' ter aanduiding van een klein,

kostelijk,rein boek:zoo wordt,,De Na-

volging van Christus'' van Thomas à
Kempis,vaak hetgulden boekskegenoemd.

Guldengetal.Bi
jde vaststelling derkerkelijke feestdagen op de kerkvergadering
van Nicea, in Griekenland, in hetjaar

325 n.Chr.,werd bepaald,dathetPaaschfeest zou gevierd worden op den eersten
Zondag na volle maan,na hetbegin der
lente.Hetwerd dus van belang te weten,

op welke dagen van het jaar het volle
maan is. Die dagen zijn voor de jaren
verschillend,omdateen jaarnieteen vol
aantal omloopsdagen telt. Pas na een
aantal maansom loopen zal de maan op

denzelfden datum volzijn.Nu had reeds

formaten, een streven om vaste papiermaten in te voeren.

Gulden Vlies. De gouden schapenvacht,

die,volgensde Griekschefabelleer,Jason
te Colchis bemachtigde,hoewel de vacht
dooreendraakbewaaktwerd :deberoemde
tocht der Argonauten.
De Orde van het Gulden Vlies isin 1429
door Filips van Bourgondië gesticht op

hetfeest,dathi
jgafbi
jzi
jn huwelijkmet
lsabella van Portugal.De prinses wasnaar

Sluisgekomen,het stadje,dat dehaven

van Brugge afsloot.Filips was haar met
een stoetvan edelen van Brugge tegemoet
gereisd en ontmoette haar in Sluis. De
naam van de nieuwe orde zou betrekking
hebben op een kruistocht naar Syrië,die

Filipsberaamdeen diehi
ja1seen tweede
Argonautentochtbeschouwde.Volgensanderen houdtde naam derorde alleen verband met de wolmarkten te Brugge.

de Athener M enthon in 430 v. Chr.

Hetdoelderorde heettetezi
jn dehand-

berekend,dat19jaren235maansomloopen
bevatten,zoodattelkens om de 19 jaren

having van debeginselen derKerk.Volgens
sommigen wasde orde echter bedoeld om
ten koste van Karel den Zevenden van

het op denzelfden datum volle maan is.
Dat merkwaardige getal 19 schreven de
Atheners met vergulde letters op een
tempelen noemden het het gulden getal.

In hetjaar1 washetop 1 Januari volle
maan.Teltmen dus bijeen jaartal1 op

en deeltmen hetdaarna door19,dan geeft

Frankri
jk een tgroot Bourgondisch rijk
te stichten. Het jaar der stichting der
orde m lt samen met het optreden van
Jeanned'
Arc,dieden moedeloozen Karel
nieuwe kracht gaf, zoodat van het plan
niets is gekomen.

derestderdeeling detijdsafstand van het
jaartal tot het guldengetal.

Filipssteldezichzelfen zijn opvolgerstot

Gulden Snede. De verdeeling van een

en de Spaansche Bourbons'grootmeesters,

lijn zoodanig,dathetlangstestukmidden-

waardoor een Oostenri
jksch en een

gildentijd gebruikte men dezeverhouding

KarelV voegdeernog 24bij.Erwasom
de drie jaar een kapittel (vergadering)

evenredig is tusschen het geheel en het
kortste stuk.a b= 5 :(a+ 5).In den

en de verhouding 1

2 algemeen. Bak-

steenenwarenI*
abi
j3,bij4JAmsterdamsche
duimen en deruiten haddendieverhouding
inlengteenbreedte;delengtemiddenevenredig tusschen lengte plus breedte en de
breedte.M envond ook die verhouding in

hetmenscheli
jk lichaam terug.Deafstand

van den voet tot het m iddel is m iddenevenredig tusschen de lengte van het
bovenlichaam en de lichaamslengte, wi1

grootmeester aan. A1s rechtsopvolgers

werdenlaterdeOostenri
jkscheHabsburgers

Spaansch Gulden Vlies ontstonden.Filips
bepaalde het aantal ridders op twintig.

met een bisschop a1svoorzitter. Op deze
vergaderingen werden de gedragingen
derriddersbesproken engeschillenberecht.
In 1505 was erzulk een schitterende ver-

gadering in de abdijvan M iddelburg.

De Riddersvan het Gulden Vlies hadden
tot plicht hun vorst te steunen;de vorst

verplichtte zich zijn ridderste raadplegen
inkri
jgszakenen gafhunhetrechtom hun
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misdaden en overtredingen te laten berechten door hun mederidders.Vliesridder
Alva was de eerste,die datrecht schond,

daartoe den schoot inhalen en na het
wenden weer vieren. Geschieden deze
bewegingen niet op het goede oogenblik,

toenhijhetverzoekvanderiddersEgmond

dangi
jpthetzeilmetlossenschoot,hetgeen
gevaarli
jk is.Hetschip kan kapseizen,de

en Hoorne om hun zaak doormederidders
te doen berechten,van de hand wees.
De orde is een macht van beteekenis in
den Bourgondischen staat geweest; de
ridders werden in alle regeeringszaken
geraadpleegd.

mast kan breken. Hooft sprak van ,yhet

gijpen der gezindheid'' en Van Lennep
van:,,past op de gi
jp'':W achtU voor
de wisselvalligheid van de fortuin.

Tot 1600 werden alleen vorstelijke per-

Gijzelen (rechten).Eertijds iemand als

laterook burgerlijke personen.Vele aanzienli
jke Nederlanders zi
jn vliesridders
geweest.Dekoning van Spanje benoemde

kri
jgsvoorwaarden.In het hedendaagsche

sonen en edellieden tot ridderbenoemd :

onze Koningen W illem 11 en W illem l1I
tot ridder der orde en in 1929 onzen
PrinsHendrik.Daarna werd de orde niet
meer verleend;de beide rechtsopvolgers:

de koning van Spanje en de Keizer van

Duitschland hebben hun souvereine waardigheid verloren.
Hetteeken derOrde:degouden schapenvacht hangend aan een keten, wordt na

het overlijden van den ridder aan het
kapittel (bestuur) teruggezonden om te
gelegener ti
jd opnieuw te worden uitgereikt.Dieketenszi
jn dusin den loop der
jaren van hand tot hand gegaan,zonder
dat men van elke keten nog weet, wie ze
heeft bezeten.

onderpand nemen voor de nakoming van
recht: iemand in hechtenis nemen ten

einde hem te bewegen zijn schuld te
betalen.Degi
jzelingofli
jfsdwang isgeregeld in het W etboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en kan na een vonnis
o.a. in de volgende gevallen worden
opgelegd :Vooreerstaan kooplieden wegens

handelsovereenkomsten (schulden), aan
onderteekenaars van wissels (kooplieden
ofniet),aan notarissen,deurwaardersen
andere openbare ambtenaren,die de hun
toevertrouwde gelden nietteruggeven,aan
vreemdelingen, indi
en zij geen vaste
woonplaats in Nederland hebben, (voor

alle schulden),aan getuigen,dievoorden
rechterweigeren den eed,de gelofteofhun
verklaring af te leggen of die weigeren

voordenrechterteverschi
jnen.Debedoe-

Gust (veeteelt). Niet drachtig. Guste

ling van den wetgever is geweest, moedwillige wanbetalers te treffen. Indien de

vaars, guste koe. Ook: vleeschloos: een

schuldenaar bewi
jzen kan, dat hij niet

guste maalti
jd.

onwillig,doch onmachtig isom te betalen,

danzalhem geengijzelingwordenopgelegd.
Guts(gereedschap).Ronde,hollebeitel,

De schuldeischermoettelkens voor dertig

draaibeitel. De houtdraaier begint, nadat

dagen in hetonderhoud van den gi
jzelaar
voorzien.Hijkan hetop dezewijzevoor-

bijhetruwe houtop den draaibank heeft
gezet, het hotltrond te maken.doorbij
het draaien den guts te gebruiken.
Ook de smid gebruikteen guts om ronde

gatentemaken in hetweekei
jzervan een
gloeiende plaat.

Gijn (scheepvaart).Jein.Gijnblok,gijn-

tuig. Gein.Een zwaartouwtakel,gewoon-

li
jk metdrie ofvierschi
jven.
GiJ
'ntouw,gi
jnlooper:touw van een gijnbok.Ingi
jnen.
Gilpen (zeilen).Hetoverkomen van het
zeilbi
j het wenden vöörden wind;ook
wel de zeilmanoeuvre zelf. M en moet

geschotene later op den schuldenaar
verhalen.
In meer dan de helft der gevallen eindigt

de gijzeling meteen accoord,hetzi
j door
volledige betaling, hetzij door dading
(vergeli
jk)zonderonmiddelli
jkebetaling.
TCn aanzien Van VrotlWen en mannen
boven de zeventig jaar,legt de wetgever
een beperking op. Er is kortelings een
wetsontwerp aangenomen, waarin wordt

bepaald,datde gi
jzeling nietlanger dan
een jaar (vroeger vi
jfjaar) mag duren.
Sommigen keuren degi
jzeling afen wenschen haar slechts te beperken tot enkele
gevallen.
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Men spreektvan:in gijzeling stellen,in
gijzeling houden,in de gi
jzeling zitten,
gijzeling aanvragen, naar de gi
jzeling

Derollen stootten dantegen deuitstekende

haaietanden en konden nietverder.(afb.
blz.182).

gebracht worden.

Haaf (landbouw). Haaft, bergwind,
heeft.Dommekracht om de kap van een
hooiberg op te lichten.
Haaf (visscherij). Verwant met heffen.
Een zakvormig schepnet, bevestigd aan
een steel en opengehouden door een

ronden beugel.Een gebbe (van gapen)
isook een schepnet,maarditwordtopen-

gehouden door een gaffel (gavel,vork).
Haag (steenbakkerij).Stapelongebakken
steenen, die,nadat ze op het droogveld
hebben gelegen, onder een overdekking
verder gedroogd worden, voordat ze in
den oven gaan.
Haagbeuk (wagennaaker). Een boom
verwantaan den beuk,den hazelaar, den

tammen kastanjeenden eik,behoorendtot
denapjesdragers.Deboom komtveelvoor

in de bosschen van Zuid-Europa en wordt
in onsland voorheggen aangeplant,omdat
deze boom zich na hetsnoeien gemakkeli
jk herstelt. Het hout is zeer vast en
taai, Nvordt gebruikt VOOr tandwielen,
machinedeelen,wagens,schoenpennen,lees-

Rondeelmet haaietanden.Botters.
Haaim an. In Zeeland : begroeide zandgrond tusschen de duinheuvels,duinpan.
Op Goeree haaimeete genoemd.
Haaksch.Rechthoekig.,,Haakschebocht''.
##Haaks staan''.

Haal. Eertijds hadden de Germanen in

Haagspel.W edstri
jdderrederijkerskamers

de binnenruimte van hun woning slechts
één vertrek en in het midden van dat
vertrek bevond zich de haardstede met
een inrichting om er de pot aan op te
hangen.Datwaseen draaibare boom , de
haal. Het gebruik van de haalwas het
zinnebeeld der inbezitneming. ln latere
eeuwen gaf, in het Oosten van ons land,

op het platte land.Zulk een haagspelwas

deboereen feest,wanneerhijzichin een

ten,bijlstelen.
minderin aanzien,dan een landjuweelin

desteden,doorde overheid uitgeschreven.
Haag heeftdaardoor de beteekenisgekregen van ,,eigen aan hetplatteland'',maar
bovendien ook die van onwettig,heime-

nieuwe woning vestigde. De buren versierden dan de haal en namen den boer
metde haalin een kring.Een buurvrouw

gafhem dan vijfkussen: één voor den
Vader, één voor den Zoon,één voorden

li
jk.Haagmunt, hagepreek,haagweduwe.

Heiligen Geest,één voor zi
jn vrouw en

Haaien (paarden).Ongeduldig meteen

één voor hem zelf.
Later kwamen de schoorsteenen metden

voorbeen over den grond krabben.
Haaietanden. Stormbogen. Vooruitste-

kende boogjes aan oude stadsmuren en
kasteelen, die dienden om het opstellen

van stormladders te bemoeili
jken. Die
zwareladderswerden nl.totdichtbijden

haalketting,voorzienvan een heugel(getandestaaf)om den pothoogeren lagez
te hangen.

Hetschi
jnt,datdeFranscheneensoortgeli
j)
feesthebben,want,,pendrelacrémailière''
heeft de beteekenis van feestvieren te1

muurgedragen en daar omhoog gestoken.
De boveneinden waren van rollen voor-

inwi
jding van een pas betrokken huis
Haalgolf. De golf,welke bij de voort.

zien,die daarbijlangs den muur gleden.

beweging van een vaartuig in het watel
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HAALPEN- HAARVATEN
wordt opgewekt en die de boorden van
hetvaarwater afspoelt.

Haalpen (schipperij).Zwareijzeren pen
met knop in de dekzerken van sluis- of
walmuren,waaraan de schippers methun

Haander (tuinbouw).Een mand,welke
gebruiktwordtbi
jhetplukkenvan vruchten (afb.blz.183).
'

w.

'

I

hakenhetvaartuigaanhalen(afb.blz.183).

*

Haalsteen :een steen met een haalpen of

meteen ijzeren ring voor hetzelfdedoel.
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Haander.

Haarschimmel (veeteelt).Rude,tater,
veeschurft,daalderschurft.Huidziekte bi
j
stalvee, veroorzaakt door een schimmel,

welkein de haarzakjeswoekert.De haren
Haalpen op een sluisdeur.

Haam (veeteelt). De nageboorte, de

vruchtvliezen,de vliezen welke de vrucht
omhullen.
Haam (paarden). M et leer bekleed,
ringvormig hals
juk voor paarden (afb.
blz.149).ln Zuid-Holland noemtmendit

een gareel, terwijl dàar een haam een
borsttuig (trekzeel)is (afb.blz.183).

Hamaker is een geslachtsnaam , ontstaan
uit haammaker, een woord, dat in de

Meieri
j van Den Bosch nog voor zadelmaker in gebruik is.

worden dan dofen breken af,de huid is
schilferig en ontstoken.Er ontstaan ronde
plekken, welke in het midden genezen
en zich aan den omtrek uitbreiden. De
ziekte geneest, wanneer het vee in de
weide komt, door inwerking van licht,
regen en wind.
Haarschimmelkan op menschen overgaan.
Veelal ziet men de aandoening op de

buigzijde van de polsen. W anneer de
ziektebijmenschen op behaarde plaatsen
ontstaat,is de genezing moeili
jk (baardschurft).

Haarspit (landbouw). Een aambeeldje,

dat met een punt in den grond wordt

gedrukt en waarop de maaier zijn zeis
kloptom haar scherp te maken.Hetharen
van de zeis.Haartuig of kloptuig. Haar-

hameren haarspit.(afb.blz.184).
Haarvaten (ontleedkunde). De slag-.

aderen in het lichaam vertakken zich tot
kleine slagaderen; deze vertakken zich
wederom en de vertakking zet zich nog

veelverder voort.De fijnste takjes zijn

Haam ofborsttuig.Stooten aan deleidsels.

de haarvaten,welke op alle plaatsen van
het lichaam voorkomen. De geringste
verwonding geeft bloeding uit de haarvaten. De dikte van een haarvat is nog
veel geringer dan die van een haar; de

HAAS- HALFHEM D
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wand ervan is zeer dun en de voedings-

stoffen worden in het bloed gemakkeli
jk

opgenomen en afgegeven door diffusie
door den dunnen wand.

plaatsonderden blooten hemel.Haagheeft
hier de beteekenis van veld ofde gering-

schattende betéekenis van heimeli
jk of
onwettig. Thans verstaat men onder een
hagepreek de preek van een predikant
zonder genaeente.Zie haagspel.

Hakkebord (scheepvaart). Een plank
metsnijwerk,dieoudtijdsbijschepenboven

den spiegelwerd aangebracht.llethakkebord was de bekroning van den spiegel.
Devroegerehouten oorlogsschepen droegen
op hethakkebord hetwapen van den staat.

Handelsschepen hadden een dolfijn of
een leeuw op het hakkebord.De O eiding
van hetwoord isduister.Ook in debouw-

kundenoemtmen ee
'n versierde gevelli
jst
een hakkebord.

Hakkebord (muziek).Een oud snareninstrument, driehoekig van vorm , met
snaren van verschillende lengte, waarop

men tokkelde of met staafjes hamerde.
Flaartuig.

Het hakkebord is de voorlooper van de

piano,waarbijookhetbeginselderhamerHaas(slager).Haasspier.Dedikkespier,
diezich bevindtin delendenstreekaan den
achterwand van de buikholte, dus vöör
den rug. De haasspier ontspringt aan de
wervelsen looptnaarden kleinen draaier

van hetdi
jbeen.Dewerking van despier
bestaat in buitenwaartsdraaiing van het
been en buiging in de heup.
H agelsnoeren. Tot strengen ineen-

gedraaide klompjes eiwit in het ei.Die
strengen houden den dooierop zijn plaats
en maken het mogeli
jk, dat de dooier

draaien kan en steedsdekiemschijfboven
kan houden,hetgeen van belangiswanneer
het ei bebroed wordt.
Devorming van heteiin hetvogellichaam
vangtaan metde vorming van den dooier,
diedan langzaam den eileiderdoorloopten

daarbijmeteiwitwordtomgeven.Bijde
afdaling in den eileider maakt de dooier
een wentelende beweging en zoo ontstaan
dehagelsnoeren.Pasaan heteinde van den
eileider wordt het ei met een kalkschaal

toetsen is toegepast. Het woord hakkebord voor piano kreeg een ongunstige
beteekenis,doordat men aan hakken en
hakkelen dacht.De Hongaarsche cym baal,

die metkloppersbespeeld wordt,gelijkt
nog veel op het oude hakkebord. De
Hongaarsche spelers hebben daarin een
verbluffende vaardigheid.

Hakkels.W eerhaken in een i
jzeren bout
gekapt,waardoor de bout moeili
jk kan
uitgetrokken worden,wanneer hijergens

in bevestigd is. Hakkelbouten worden

gebruikt bij dooken (ijzeren steenverbindingen),en alsmuurbevestiging van electrische leidingen, trapleuningen en der-

geli
jke.
Hakkepoffer(scheepvaart).Een vrachtschip met een petroleummotor als stuwkracht. Klanknabootsend woord.
Hal. Hardheid van den bevroren grond.
Zoolang ,,de hal''niet uit den grond is,

blijven de wegen bij dooi modderig,

Onngeven.

omdathetwater nietweg kan zakken.

Hagepreek.Deeersteopenlijkeverkondiging van de leer der Hervorming in de

Halfhem d. Een gestreken linnen borststuk onder de opening van het vest te

Nederlanden; de bi
jeenkomsten hadden

dragen.Frontje.
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Halfom half.Fi
jne likeur,Curaçao ge-

Halveharing(visscherij).DeZuiderzee-

mengd met bitter.

haring, een bepaalde kleine haringsoort,
wordt in de Zuiderzee ofin de W adden
geboren. Als de visch ongeveer 10 cm

Halfvleugeligen. Een orde der insecten,
waarvan de leden hierin overeenstemmen,

datzi
jeen zuigsnuit(verlengdeonderlip)
hebben.Dewantsen en de luizen behooren
ertoe.De naam is weinig zeggend,omdat
men in deze orde dieren met4,met2 en
zonder vleugels aantreft.

Halletjes. Koekjes, waardoor Haarlem
van ouds beroemd is. Het zijn ronde,
platte,dunne koekjes,die naar moppen
(kaneel) smaken.

lang is,trekt ze naar de Noordzee (zeebliek)en keert terug,wanneer ze bi
jna
volwassen is (15 cm lang).Ze heetdan
halve haring.

1
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Hals (zeilvaart). Voorste benedenhoek
van een vierkant zeil. Of het touw, dat
aan dien hoek is bevestigd.
Halsbindsel:Touw terverbindingvan den
hals op de giek.
Halstakel: takel, welke den hals van het
grootzeilneerhoudt.

û
N

Halsgevel(bouwkunde).Gevel,waarbij

het middengedeelte recht naar boven is
opgetrokken tot boven het dak. In de
hoeken, welke hierdoor ontstaan, komen
versieringen van zandsteen, die dus in

éénvlakmetdengevelliggen(afb.blz.160).
Dit zi
jn de zgn.klauwstukken.Hetzijn

V

slingers van bloemen of vruchten,verder
beren, paarden, leeuwen, beelden van
M ercurius, Neptunus enz. Deze gevels

zijn veelvuldiggebouwd in de 18deeeuw,
toen naen de Lodewijksstijlen hier te
lande navolgde. Bi
j klokgevels zi
jn de
opgaandezi
jdenho1gebogen (afb.blz.185).
Bijtuitgevelszijn ze recht.
Halster(paarden).Tuigom denkopvan
een paard, waaraan het geleid of vastgezet wordt. Het bestaat uit een band
van leer of van touw, welke den snoet
omvaten aan een breeden band achterde
ooren wordt opgehouden.

Halve gedraaide (keuken). M engsel
van fijngemaakt koud vleesch,gekookte
aardappelen, harde eieren, ui, augurk,

olie,azijn,peper,zouten peterselie,koud
opgediend meteen versiering van augurk,

peterselie,schijfjeshard ei.

+

Klokgevelte Schiedam.

Halve wind (zeilvaart). W ind, die
zuiver dwars inkomt. Komt de wind

##voorlijker''in,dan zeilt men ,,biJ
'den
wind''.Komtdewind,,achterli
jker''(meer
achterwaarts)in,dan zeiltmen ,,van den
wind''@

Halzen (zeilvaart). Gijpen. Het zeil
naar den tegengestelden kant van het
schip laten omslaan.

W anneermenvandenwindzeilt(dusden
wind schuin van achteren heeft) en het
schip wordt dan gewend,zoodat de wind

van de andere zijde in het zeilblaast,
danmoetmenhalzen(gijpen).Bijfrisschen
bries is het halzen gevaarli
jk,omdat het
zeil daarbij met geweld kan omslaan.
W anneermen hetgrootzeileerstkat (de
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onderste voorhoek,de hals van het zeil

ophi
jscht),vangthetzeilminderwind en
is het halzen minder gevaarlijk.Zie bij
gijpen.

sluitboom envooreengrendelboom (knevel)

van deuren.
Hameigebintishetpoortvormig samenstel,
dat de balans van een ophaalbrug draagt

(afb.blz.186).
Ham burger rib. Gerookte runderrib
uit Hamburg. Het vleesch op den rug

De plaatsnaam Ameide beteekent: omheinde ruimte,waarop huizen staan.

boven de ribben van'het slachtdier (de
lange rugspieren)is vöör (naar den kop
toe)hetdikstenwordtnaarachteren dun-

De ontmanning geschiedt in de prille

ner. De slager onderscheidt eraan de
voorribbe,de achterribbe, de schildribbe
ofbesteribbe,hetpaterstuk en hetlendenstuk.Ribben en paterstukken worden vaak

gerookt.Die uitHamburg zi
jn vermaard.
Hamburgerrib wordtmetkruiden gekookt
en opgediend met gewelde boter.
Ham ei. Afsluithek,slagboom, afsluiting.
Fr. Hamade. M isschien is het woord
van Germaanschen oorsprong en verwant
met hemmen''tegenhouden.

Hamel(veeteelt).W eer,ontmanderam.

jeugd.Het1am ontwikkeltzich dananders
en groeitop tot een zgn.eerste soort vet
zuiglam. Het woord ,,weer'' is meer

gebruikelijk,dan ,,hamel''.
Handlichting (rechten). Handlichting
IS een rechtsmaatregel, waardoor een

minderjarige geheel of gedeelteli
jk de
rechten van een meerderjarige verkrijgt.
M enonderscheidthandlichtingofmeerder-

jarigheidsverklaring en beperkte handlichting.De eerste kan aan een minder-

jarigevanten minstetwintigjaren worden

verleend door den Hoogen Raad; deze
beslist, na ouders of voogden te hebben
gehoord en met goedkeuring van den
koning. De beslissing wordt openbaar

gemaakten isonherroepeli
jk.

De beperkte handlichting kan alleen aan

een minderjarige van ten minste achttien
jaardoorden kantonrechterworden verleend. De minderjarigheid blijft daarbi
j
voortbestaan,doch de minderjarigewordt
als meerderjarig beschouwd ten opzichte
vanbepaalderechtshandelingen;gewoonli
jk
tot het aangaan van een handelsvennoot-

schap ofhet dri
jven van een nering.Bi
j
de verleening van beperkte handlichting

wordt uitdrukkelijk vermeld, tot welke
handelingen de bevoegdheidsverklaring is
gegeven. Ook deze handlichting wordt

openbaar gemaakt en is onherroepelijk.
Onderhettegenwoordig rechtwordtmen

door het sluiten van een huwelijk ook
meerderjarig.
Hamelvan een ophaalbrug.

Handelsregister.Krachtens de Handelsregisterwet van 1918 bestaat de verplichting een handelszaak in hetHandels-

register te laten inschrijven,zoodra men
In het M iddel-Nederlandsch werd het
woord gebruiktin de beteekenis van hek
op een erf of buitenplaats; verder voor
een omrastering,voor een beweegbaren

overeen derlaatstverloopen driebelasting-

jaren vooreen inkomen van 2000 gld.of
hooger in de ri
jksinkomstenbelasting is
aangeslagen.Datinkomen behoeft niet in

de handelszaak te zijn verdiend. De
kosten vaninschri
jving hangen afvan het

Bi
jdemeestegodsdiensten heeftdehand-

kapitaal,datin dezaakisgestoken.Beneden
10.000 gld.betaalt men 5 gld.Op nalatigheid bestaat een boete van ten hoogste
2000 gld.
Het is een register,waarin gegevens,
kooplieden betreffende,worden ingeschreven bv.de hrma waaronder een koopman
handelt,aanstelling procuratiehouder,acte
van vennootschap,faillissementen dergel.
Het register kan ter plaatse geraadpleegd
worden.

de Katholieke Kerk bij het Vormsel,in
deProtestantschekerken bijden Doop en
bijde huweli
jksinzegening.

Hand- en spandiensten.Arbeid metde
handen en met een span paarden, welke
in deM iddeleeuwen de,,heer''kon eischen

vanzi
jnhoorigendieeenstuklandvanhem
in gebruik hadden (zie bij Hof).Later
bleef de naam bestaan voor den onder-

houdsplicht van de dijkplichtigen (zie
dijkstoel).
Handhamer (timmerman). Lichte
hamer zonder klauw. Lichter dan een
bankhamer van den smid en lichter dan
de moker van den slooper. Afb.blz.29.
Hanetree. Hagelsnoeren. Het vlokkig
aanhangsel van het wit van een ei, ten
onrechte voor het zaad van den haan
gehouden. Het bestaat uit taai, ineengedraaid eiwit.
Handopening.De toestemming door de
landsregeering aan den kerkeraad eener
Hervormde gemeente gegeven, om over
tegaan totdeberoepingvan een predikant.
Door die handopening heeft de kerkeraad

oplegging deze beteekenis behouden: In

Handpapier. M et de hand geschept
papier. De papierstof wordt met een

schepper(schepraak)opdenvorm geschept.
Nadat hetwater eruit gezakt is,keert de
koetser den vorm om en het versche vel
papier komt op den stapel. Geschept
papier.

Handtasting (rechten).Plechtigehandeling ter verzekering van de getrouwe
nakoming eener belofte of verplichting.
Onder handtasting liet men vroeger een

beschuldigde vrij onder de voorwaarde
zich telkens na oproeping bi
j de rechtbank te zullen vervoegen. Kwam de
beschuldigde niet, dan achtte men hem
schuldig aan hetgeen hem ten laste was
gelegd.ln het einde der 18de eeuw was

vrijlating onder handtasting veelvuldig

in gebruik. M en sprak bv. van handtasting en eede,handtasting doen van iets,
iemand onder handtasting ontslaan, met
handtasting beloven.
Thans komt handtasting nog voor in

gevallen,waarin de W etvoorschri
jft,dat
de behandeling van een zaak geschorst
moetworden en wanneerde beschuldigde

dan een verzoekschrift indient bi
j den
minister,om in vrijheidteworden gesteld.
Handvest. Geschiedkundige benaming
voor een onderteekende oorkonde, een
eigenhandig geschreven verklaring van

zekerheid,dataan denpredikanteenri
jks-

den landsheer,waarbi
j eenig recht werd

tractementwordt toegekend en de Regeering heeft daardoor toezicht op de predikantsbenoemingen. Verplichting tot de
aanvraag van handopening is er niet.
Gemeenten,die een predikant benoemen

vastgesteld. Het woord handvest beduidt
dus een vastheid door bekrachtiging met
de hand.
Voorts verstond men onder handvesten
ook verordeningen van den graaf. Een
handvest van Graaf Albrecht van 1384
bepaalde,datverbannen personen de stad
Haarlem niet dichter dan op 300 roeden
afstand mochten naderen. Een ander
handvestbetreffende diestad schreefvoor,
datAmersfoortsch bier nietverkochtdaar
mochtworden.

zonder rijkstractement, vragen niet om

handopening. Voor de R.K.kerk bestaat
hetvoorschriftniet.
Vroeger beteekende de uitdrukking:
iemand de hand openen'':verlofgeven.

Handoplegging. Bi
j de oude Grieken

en Romeinen was handoplegging het
zinnebeeld van zegening of van machtsoverdracht.

Hanekam m en. Eierzwam . Dooierzwam .
Een zeer bekende eetbare paddenstoel,in

HANEPOOT- HARDE OOGVLIES
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vorm gelijkendopeentrechterofeenhoorn.
Dehoediseiergeel,gaatgeleideli
jkin den
steel over en heeft een golvenden rand,
die naar beneden is omgekruld. Het
vleesch is wit en riekt naar abrikozen.
Deze paddenstoel wordt veel gegeten

mazigen doek, waarin zi
j wordt opgehangen. De melkwei met het melkzuur
druipen door den doek en dezoete,witte,

brijachtige wrongel (de kaasstof) bli
jft
over.De dikke bri
j wordtdan metzoete
melk aangelengd en met suiker gegeten.

en isin Juniin naaldbosschen tevinden.
Afb.blz.188.

Hannekem aaier. Duitsche grasmaaier.
Losse maaier uit een andere streek,die
den boer opgaat om maaiwerk te verrichten.Hetwoordisgevormd uitHanneke

(Johannes)enmaaier.Lomp,ongemanierd
m ensch.Lomperd.

Har (waterbouwkunde). Hang, scharnierinrichting om een deur of draaihek
te kunnen draaien.U it de harren lichten.
Een deur keert om op hare harre; alzoo

deluiaard op zijnbed (Spr.26 14).
Bijvergelijking:mondhoek.Deharrendes
m onds.

Bijuitbreiding:de sti
jl,waaraan de har
is bevestigd of in het algemeen de beide

staande stijlen van een sluisdeur. De
achterhar (afb. blz.188) is de draaisti
jl
en de voorharde slagstijl.
Hanekammen.Dooierzwam m en.
Hanepoot (waterbouwkunde). M eerpaal,welke doordrieschoorpalen gesteund

wordt z66,dat de zi
jde,welke naar het

vaarwateris gekeerd,nietgesteund wordt.
Een dukdalfis een meerpaaldie aan vier
kanten gesteund wordt.

Hanepoot (scheepvaart). Spruit. Een
touw m eteen aftakking.De gaffelvan een
gaffelzeil wordt opgehouden door een
hanepoot,een eind touw in V ofY vorm .
Elk dereinden van hettouw isvastgemaakt

aan een dereinden (piek en klauw) van
den gaffel. W ordt hettouw in de bocht
opgehouden door een takelblok,dan heet
dat blok de hanepootlooper.

Hanetree (paarden). Gebrek van een
paard,hierin bestaande,dat het dier bi
j
het loopen een achterbeen krampachtig
optrekt. Soms vertoont het paard het
gebrek alleen, wanneer het pas van stal
komt.

Hangop (keuken). Metveelwater verdunde karnemelk,gezeefd dooç een fijn-

Tjalk voor een sluis.Hooge boeiing.
Sluis met achterhar en regels.

Harde bokking. Zuiderzeeharing, welke
wat sterker is gezouten dan gewone

versche bokking (bakbokking)en dan vier
uur boven een vlammend vuur gerookt
wordt.Zie stroobokking.

Harde oogvlies (ontleedkunde). Het
harde, melkwitte vlies, dat den oogbol

omgeeft.Aan devoorzi
jdevanden oogbol
ishetsterkergekromd en doorschijnend.
Ditgedeelte heet het hoornvlies.

HARDSTEEN- HARIN GBAND

Hardsteen. Stoepsteen. Een blauwgrijze

langsde snede te strijken.Afb.blz.189.

steensoortuitkoolzurekalkbestaande,welke

is gevormd in een tijdperk,dat aan de

steenkoolvorming voorafging,toen groote
hoeveelheden koolzure kalk m et de pantsers van kleine schaaldieren uit de zee
bezonken en tot steen verhardden.s4en
zieterbehalve wittevlokken,uitgekristalliseerde koolzure kalk bestaande,ta1 van

adertjes, spiralen,kringetjes en boogjes
in.Ditzi
jn de doorsneden van schelpen,
zeeleliën,koralen en poliepen.De blauwe

kleur ontstaatdoorfijne steenkool.lser
veel koolin den steen,dan spreekt men
van kolenkalk.De steen is dus geheelvan

planten endierenafkomstig.Somsriektzij
sterk naar zwavelwaterstof (stinkkalk).
In Nederland was de hardsteen steeds
geliefd a1s gevelversiering en als neuten,
dorpels, grenspalen, stoepen en zerken.
M en vindthaarslechtsop enkele plaatsen.

In deBelgischeArdennenzijndegroeven,
welke de hardsteen voorons land leveren.
De blokken rots worden daar tot platen.

gezaagdenerwordenribbetjesopgebeiteld

Komenerveelsneeuwachtige,wittevlekken
in voor,dan is de steen minderwaardig.
De hardsteen uit Escausines, Luik en
Doornik wordtgebrand totkluitkalk,witte
kalk en hier te lande gebluscht. Suikerfabrieken betrekken dekalksteen ongebrand
en gebruikenzenabrandingom hetbietensap te klaren.
De namen graniet en hardsteen worden
thansweldoorelkaar gebruikt,onderden
invloed van de Belgische naam voor
hardsteen ,,petite granite''. M aar graniet
is een andere steensoort.
Tegenwoordigwordthardsteen veelm inder
gebruikt voor bouwsteen dan vroeger.

Strekel voor de zeis.

Haring (kampeeren).Benaming van de
ingekeepte paaltjes waarmede de scheertouwen van een tent gespannen worden

(afb.blz.189).

Voor grafzerken mi
jdtmen tegenwoordig
diesteensoort,omdaterscheureninkomen.
M en neemt beton of graniet.

Haren (landbouw). Scherpen van een
zeis door de snede uit te kloppen op het

haarspit(haarbol).Hethaarspitisdaarbi
j
het aambeeld; het wordt in den grond
gestoken.M en klopt met den haarhamer,
welke scherpe kanten heeft. Haarhamer
en haarspit vormen samen het kloptuig,

ofhaartuig (afb.blz.184).Alshetharen
afgeloopen is,wordtde zeisverder scherp

gemaakt door met een plankje (strekel)

llaringen van een tent.

Haringband (hoepelmakerij).Langrijshout van bepaalde dikte, dat gespleten
wordt,ona er hoepels voor haringtonnen
van te raaken.
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HARINGGM ATSTAAL- HARPUIS

Haringgraatstaal.Plaatstaal,waarin men
graatvorm ige, overlangsche en dwarse
ribben heeft geperst. Die ribben maken

haring, zure appelen, biet, sla, eieren,

deplaatsti
jfen onbuigzaam (vergeli
jk de
gegolfde dakplaten). Haringgraatstaal ge-

Harm onicagaas.Gaasvan staal,datmen
heeftverkregen,doorin een stalen plaat

bruiken de stukadoors voor bewapening

insnijdingen te maken en de plaatdan als

van gipsbeton.Hetvervangthetriet bi
j

een harm onicauitterekken.Afb.blz.190.

Haringpakken.De haring,op zee gevan-

Harp (bouwkunde).Raamkikker.W erveltje op een vensterraam. dat in een
keep van den stijlkan vastgezetworden

vermengd met olie,azijn en kruiderijen.

plafonds.

gen,wordtterstond gekaakt(ontdaan van
kieuwen en ingewanden),gezouten en in

om het opschuiven te verhinderen.

tonnen gelegd. Het zout onttrekt water
aan de visch en vormt pekel. De visch
gaatdaardoorvasterop elkanderliggen en

Harp (landbouw).Een zeef voor grof
materiaal,gemaaktvan draden of latjes,

slinkt bovendien, terwijl de pekel de

welke alle in dezelfde richting loopen.

tusschenruimten opvult,zoodat,als later
de tonnen aan den walgeopend worden,

Grindharp. Aardappelharp (in Zeeland
#$kor'').

zi
j nietgeheelvo1meerzijn.De tonnen
worden daarom bijgepakt door haring-

pakkers,vroegerdoordeoverheid beëedigd.

llarp (scheepvaart).Een schalnain den
vorna van een harp ofvan een hoefijzer

De schilderachtige haringpakkerstoren bij

naettwee oogen.Een harp wordt gebruikt
ona twee scheepskettingen naet elkaar te

het Centraal Station te Amsterdam is
afgebroken.

verbinden. Harpsluiting (afb. blz.190).

Harpsluiting.

Harpuis (schipperij). Hars (geen bepaalde soort).In hetbijzonder:harsmet
li
jnoliegekookt,om erderondhouten van

schepen mee te vernissen,te harpuizen.
lXarnlonicagaas.

Haringsla. Koud gerecht bestaande uit

gekookte aardappelen, stukjes gezouten

Tweedeelenlijnolieeneendeelhars.Soms
voegtmen erzwavelbijtegen houtworm.
Doordatlijnoliedonkerwordt,kri
jgen de
rondhouten door harpuizen een donkere
glanzende kleur.

HARPIJ- HARTWATER
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Harpij.Volgensdefabelleerwaseenharpi
j

eenboomstam (afb.blz.191).Dezescheuren

een vraatzuchtig monster met het gelaat
en hetlichaam van een vrouw en met de
vlerken en klauwen van een roofvogel.

meer water bevatten, dan de kern. Bij

Figuurli
jk:een boosaardig vrouwmensch.
Harrels (touwslagerij). De vezels van
den hennep.De harrels zi
jn betrekkelijk
lang en sterk en juist daarom ishennep

ontstaan,doordat de buitenste spintlagen
hetdrogenverliestdushetspintmeerwater
dan dekern en krimptdussterker.Dekoker
van spinthout wordt dan tenauw voorde

kernen scheurtstraalsgewi
js.

een goedegrondstofom touw van teslaan.

Evenals het lint van het vlas, verkri
jgt
men harrels van den hennep door de

stengelsteroten(weeken)en dantebraken
(kloppen).
W atbewerkeli
jkerishet,w anneer m en m et

de hand de bast van de stengels aftrekt.

Men verkri
jgtdan schilhennep,welkezeer

sterk is.De basten van schilhennep konden
vroegernog dienstdoen alszwavelstokken.
Harst. Gebraden stuk vleesch of stuk
vleesch, dat bestemd is om gebraden te
worden.
Ribbeharst,nierharst,schelharst of dikke

ribben (strook varkensribbetjes).
Harszeep.W anneer men hars kooktmet
sodaloog, ontstaat een verbinding van
de loog met harszuur. Deze verbinding

Spinthout.Kernhout.Hartscheuren.

heetharszeep en wordtgebruiktalsli
jm

Hartschild (wapenkunde). Een klein
schild in hetmidden (hethart)van een

en verderals uitvloeimiddelvan besproei-

wapenschild geplaatst.

ingsvloeistoffen (Bordeausche pap,carbolineum)in den tuinbouw.De bi
jmenging

Hartsvanger.Vroegereenjachtmes,mes

van harszeep gaat de droppelvorming op
de bladeren tegen.

Hart(pomp).Hetgedeeltevandenzuiger

om een hert af te maken. Later een mes

metplatte,rechtekling,behoorend bijde
soldatenuitrusting. Thans niet meer in
gebruik.

van eenpomp,waarin zich deklep bevindt,

dehartklep.Dezegaatopen bijhetdalen

Hartvang (geneeskunde).Angina pecto-

van den zuigeren sluitzich a1s de zuiger
omhoog gaat.

ris.Aanvallen van hevige pi
jn achterhet

Hartlesdag.Een oud volksfeest teAm-

pi
jn wordt beschreven als krampachtig,
borend ensamentrekkend.Zi
jstraaltsoms

sterdam,vallendeop den derden M aandag
in Augustus. M en verklaartden naam uit

de opening van dejachtop dezendatum.
Tegenwoordig bestaatHartjesdaginstraatpret,vuurtjestoken op straat, rotjes en
voetzoekers afsteken.Vaak is Hartjesdag

borstbeen en in de hartstreek, gepaard
gaande met angst en benauwdheid. De

uitin denlinkerarm totindevingertoppen.
De aanvalkomtplotseling en duurteenige
minuten,somseen halfuur.Deademhaling

isdaarbi
jnietbemoeili
jkt.Degelaatskleur
isbleek.M eestalishartsvangeenverschijn-

de aanleiding tot ongeregeldheden.

selvan verkalking van de kransvaten van
het hart.

Hartscheuren (houthandel). Straalsgewi
jsuithetmiddenverloopendescheuren,

Hartwater. Aanvallen van maagkramp,

die men zietin de dwarse doorsnede van

waarbij de speekselklieren sterk gaan
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HASPEL- HAVEZATE

werken,zoodathet speekseluitden mond
vloeit. Hartwater kan door verschillende
maagaandoeningen veroorzaakt worden.

een scheidingswand overlangs in tweeën
verdeeld wordt. De zaden bevinden zich
aan den rand van de scheidingswand.Een

H aspel.Een veelhoekig houten geraamte,
dat om een spilkan draaien en dient om

hauw isveellangerdanbreed,eenhauwtje
is ongeveer evenlang a1s breed (Judaspenning,herderstasch).

ergarenmeeoptewinden.In despinneri
j
haspeltmen garenstotstrengen.In Almelo

geschiedtdathaspelen a1shuisni
jverheid.
Haspèls zijn moeilijk te hanteeren: van
daardezegswi
jze:datsluitalseen haspel

Haverm out. Gepelde haver. De naam
mout is misleidend,want de haver heeft
niet gekiemd en is dus geen mout.

in een zak,als een haspelin een pot.

Havervlokken.Geplette haverdegort.De

Verderzijnernogeen aantalvoorwerpen,

haver wordt gepeld (haverdegort),dan

die den naam van haspeldragen,omdat

bevochtigd,gepleten ten slotte gedroogd.
Havervlokkenwordengebruiktalsvoedings-

zijereenigszinsop geli
jken,bv.dekruias
van een molen methetspaakwiel,om den
molen op den wind tedraaien,ofdezelfde
inrichting bi
jeen sluis om de sluisdeuren

middelvoor l
ijders aan suikerziekte.Zij
zi
jn duuren hebben geen grooterwaarde

rond stuk hout mettwee kruiselingsdoorgestoken pennen om een hond te leeren
apporteeren,eendraaikruisop een voetpad,
een ,,tourniquet''

Havezate.Hovezate,havesathe,hofstede.
Het woord havezate is afgeleid van Hof
en van zate, woonstede en werd in de
M iddeleeuwen gebruikt in de beteekenis
van hofstede.Laterismen hetwoord gaan
verfraaien''door de inlassching van een

open tedraaien (afb.blz.00).Voortseen

dan haverdegort of havermout.

h: havezathe. Soortgelijke verfraaiingen
heeft men in de woorden Twenthe,W ad-

dinxveen (W adde is een mansnaam)
Pinxteren,Acquooy (voor Akkooi),Zutphen tzuidveen) en andere. Het woord
zate wordtnog in Friesland gebruiktvoor

hofstede.Zate en landen:boerderij met
landerijen.De benaming havezate kwam
in gebruik voor de behuizingen van den

adelin Overi
jsel,Drente en Gelderland.
De eigenaars hadden hetrecht,toegelaten
teworden totdevergaderingen van Ridder-

schap en Steden,degewestelijkebesturen.
Sedert 1595 golden erbepalingen omtrent
detoelating van nieuweridders,nadatzich

moeilijkheden omtrenthetvoorrechthadden voorgedaan.De ridder moest gegoed

zijn,een havezatebezitten en voorstander
van den hervormden godsdienst zijn.
In 1630 verscheen een beschri
jving van

het begrip havezate,omdat zich tot toelating andere gegoeden,die in het bezit
van een buitenhuis waren,hadden aangeHaspelvoor een sluisdeurvan een verlaat.
Bolder.

Hauw (plantkunde).Een vrucht,welke
met twee kleppen openspringt en door

meld.Hethuismoest,,adellijkbetimmerd''
zijn,d.w.z.,omringd meteen gracht en
voorzien van versterkingen.Voortsmoesten

erbijbehooren landerijen terwaarde van
ten minste 25 duizend gulden. In 1637

werdinOverijselvereischt,datereen vo1

HAZENHAK- HEEFT
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gewaard erf(d.i.een erfmetvolrechtin
het markenbezit)bij moestbehooren.

Een reebeen isvan denzelfden aard,maar
de beenwoekering bevindt zich aan de

Het recht van havezate werd later vaak
verkocht. slen kocht dus het recht van
toelating tot de Vergadering zonder zelf
eigenaar van de havezate te worden.
Daarom werd in 1767 bepaald, dat het
verboden was hetrechtzonderden grond
te verkoopen. Nieuwe havezaten werden
erkend door besluit der Vergadering van
Ridderschap en Steden.Erheefteenlegger,

buitenzi
jdevanhetgewricht.Deverdikking

een li
jst bestaan van alle havezaten in
Overijsel.Deze is echter verloren gegaan.
W e1zi
jn er eenige minder betrouwbare
afschriften van,waaruitblijkt,dat er in
Overijselongeveer40geweestzoudenzijn.
Hetbegrip,,adel''wasdestijdsnietscherp

lip tengevolge van een onvolkomen aaneensluiting der beide helften van de

omschreven. In 't algemeen werden de

aanzienlijken buiten de steden er toe

gerekend.
De adelwerd geacht ter vergadering het
platteland te vertegenwoordigen. Haar
macht was dus weloverwegend.N a 1700
daalde echter het aanzien van den adel

kan zeergrootworden,maar isalleen een
schoonheidsgebrek.

Hazenhakken en reebeenen zijn pijnlooze
spatten (beenwoekeringen).Deechtespatten bevinden zich aan de voorzijde van
hetgewrichten zi
jn wèlpi
jnlijk.
Hazenlip(heelkundel.spleetindeboven-

bovenkaak bi
j de ontwikkeling van het
lichaam .Soms is niet alleen de bovenlip
gespleten maar ook het verhemelte en de
huig.Daardoor is er dan een regelrechte
verbinding tusschen mondholte en neusholte.Kinderen meteen gespleten verhe-

melte kunnen moeilijk zuigen en spreken
later moeilijk.
Hechtenis (rechten).OnsW etboek van
Strafrecht kent drie vrijheidsstraffen,ge-

snel,terwi
jlde machtdersteden toenam.

vangenisstraf,hechtenisen plaatsing in een

minderd.Zijhadden zich vermaag-schapt
met de burgeri
j dersteden enreedsvöör

komendestraf,welkekan opgelegd worden,
nadat de hoofdstraf is ondergaan.

Hetvermogen deredellieden wassterkver-

de omwenteling van 1795waren veelhavezaten verkocht,geslooptofniet bewoond.
De rechten van den adelen van de havezaten werden in 1795 afgeschaft,maar in
1815 ten deelehersteld.De leden van den
adelverkregen weer het recht van zitting
in de ProvincialeStaten.Degrondwetvan
1848 maakte ook daar een eind aan.
In Holland,Utrechten .deoverigeprovinciën had men dezelfde bestuursregeling,
maarmennoemdedehavezatendaarridderhofsteden.

Hazenhak (Paarden). Pi
jnlooze been-

woekering,een handbreed onder de punt
van den hiel,op dengewrichtsrandtusschen

hielbeen en voetwortelbeen.De li
jn van
den hak naarbeneden ishierbi
jgebogen.
Omdat dit gewricht weinig bewegeli
jk
is,geefteen hazenhak weinig hinder.Bij
sabelbeenen (naar achteren kromme beenen)treftmen dikwijlshazenhakken aan,

Rijkswerkinrichting.Delaatsteiseen bij-

Hechtenis kan van één dag tot éénjaar
duren.Zijwordtondergaan,nietindestraf-

gevangenis,doch in een huisvan bewaring.
Op verzoek van den veroordeelde kan de
straf in afzondering ondergaan worden.
De gevangene kan zich bezighouden naet

den arbeid,welke hi
j verkiest.Hij kan
zich voeden voor eigen rekening. De

bedoeling van de hechtenis waseen vri
jheidsstraf te scheppen, welke niet het
krenkende heeft van een gevangenisstraf.

Heede (vlasserij). Afval van vlas en
hennep,een benaming in hetOosten van

het land gebruikelijk. ln het W esten

spreekt men van snuit. Onder r,werk''

verstaat men vlasafval bij het hekelen
(kammen)van vlas;hetbestaatuitfijne,
gespleten vezels en wordt gebruikt om
te kalefaten, om buizen te omwikkelen,
matrassen te vullen en om er goedkoope
garens van te maken.

doordat het gewricht op ongewone w i
J
-ze
belast wordt, hetgeen beenwoekering in

Heeft (landbouw). Een toestel om te

dehandwerkt.Hazenhakkenzijnteekenen

korenberg te doen rijzen of zakken,ook

van een zwak gewrichtsstelsel.
W oordverklaring.

heffen.Een bergwinde om de kap van een
wel haaf genoemd.
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HEEMRAAD-HEERLIJKHEID

Heemraad.Deoorspronkelijkebeteekenis
van dit woord is een persoon ofeen raad
van personen, die de zorg hadden voor

gemeenschappelijke belangen, waaronder
waterloozingenwegen(heem iserf,woonplaats). Het woord wordt alleen in de
W esteli
jke provinciën gebruikt. In de

Saksische streken sprak men van markerichter, heemrichter, holtrichter, boerrichter. In Holland, waar geheele landstreken gemeenschappel
ijke waterschapsbelangen hadden, sprak nlen ook van
Hooge heemraden of hoogheem raden

Grooten.Verbannenvan hetkeizerli
jkhof,
trokken zi
j,op hun wonderpaard Beiaard
gezeten,de wereld door. Hun lotgevallen
worden beschreven in een oud geliefd
volksboek.DesagederVierHeemskinderen
behoorttot een groep overleveringen: de
zgn. Karolingische sagen; alle geschiede-

nissenbetreffendedenstri
jdderFrankische
vorstentegenhunleenmannen.Zoostrijden

in hetzelfde gebied verscheidene Neder-

ookdeVierHeemskinderen alsleenmannen
tegen hun oom Karel.Een van hentrouwt
m et een M oorsche koningsdochter en
bouwt het kasteel M ontelbaan. Keizer
Karelbelegerthetkasteel,doch dekinderen
ontkomen op hun wonderpaard Beiaard.

heemraden voor de plaatseli
jke water-

Het einde is,datzijvergiffeniserlangen

(Del:and, Rijnland, W oerden), terwijl
schapsbelangen zorgden.Behalve toezicht
en beheer kregen de heemraden ook de
rechtspraak inzake het Heemrecht,dat is
in waterschapszaken.Ten slotte kregen ze
ook de rechtspraak in zaken,die nietsmet
waterschap te maken hadden.De bal
juw,
a1s plaatsvervanger van den graaf, was

voorzitter van hetheemraadsschap (dijkgraaf)en hetHofvan Holland beslistein

op voorwaarde,dat Beiaard wordt uitgeleverd.Kareltrachttevergeefshetwonderpaard te verdrinken door het metmolensteenen bezwaard in de rivier te Werpen.
I;e vierl4eenAskinderen samen op Beiaard
gezeten,was vroeger een veelvuldig voorkomende voorstelling op uithangborden
en gevelsteenen, vooral van herbergen.
Bekend is de gevelsteen in het huis,

beroep in hoogste bevoegdheid. Vandaar,
datvoorzittersderheemraden in Saksische
streken richtersgenoemd werden.Deleden
heetten forsters,elders gezworenen.
De Heem raad werd gekozen doordeinge-

Heerengracht 394 te Amsterdam (hoek
van de Leidsche Gracht),die dagteekent

landen (de landeigenaars in het gebied).

Heerendiensten. De diensten, die in

Somskoosdevorstofkozen de staten den
voorzitteropvoordrachtvan deingelanden.
In 1795 werd de rechtspraak beperkt tot
hetheemrecht zelf.ln 1841 werd ook dit
afgeschaft,zoodat aan het ambtalleen het
toezicht en het beheer overbleef.Tevens
werd de naam veranderd van heemraadschappen in waterschappen.De W et kent
dus geen hoogheemraadschappen, heem-

vroegere eeuwen de hoorigen,halfvri
jen
en li
jfeigenen aan hun heer verschuldigd

van 1700 en waarop de Vier Heemskinderen afgebeeld staan.

waren,bestaande in werken op het land,
schoonhouden van grachten,levering van
brandhout en vele andere werkzaamheden.Totde heerendiensten werden ook
gerekend de hand- en spandiensten,
diensten met paarden en voertuigen.Zie
bi
j Hof, Heerlijkheid en Ambacht.

raadschappen,dijkstoelen,dijkbesturen of
polders meer,doch alleen waterschappen.
Toch worden de oude benamingen nog
veel gebruikt.
De waterschappen van tegenwoordig werken geheel zelfstandig en volgens een
reglement, doch onder het toezicht van
deProvincialeStaten,diehetrechthebben,
waterschappenop terichten ofafteschaffen.
Ook in Indiëen in DeKaap komtdenaam
heemraad in dezelfde beteekenis voor.

Heem skinderen.Volgensde overlevering
devierkinderenvandezustervanKarelden

Heerlijkheid. Bi
j het ontstaan van het
leenstelselwashetlandverdeeldinbal
juwschappen en onderverdeeld in ambachten.

De baljuw had de hooge rechtspraak (het
halsrecht)endeschoutenin deambachten
oefenden de lage rechtspraak uit. I)e
baljuwschappen werden al vroeg in leen
gegeven d.w.z.de graafgaftegen betaling
ng het recht van bestuur
aan een gunsteli
en hooge rechtspraak in een gebied.Zoo

ontstonden de hooge heerlijkheden der
Hooge Heeren.ln later ti
jd geschiedde
hetzelfde met de schouten in de schout-
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ambten, die daardoor ,,heer van den
dorpe'' werden. Zoo verkocht in 1417

zich menigeen meteen pauwestaart,zooals

JacobavanBeierendeambachtsheerlijkheid

Ook gaven de Staten de hooge rechtspraak
in leen uit. ln 1674 droegen de Staten
van Utrechtaan PrinsW illem Illdehooge

Uitgeest voor 1400 gouden Hollandsche

guldens ineens en 15 pond jaarli
jks aan

Gerrit van Eemskerk.Aldus ontwikkelde
zich uit het schoutambt het leenambt;
de schouten werden ambachtsheeren.
De rechten,aan hetleen verbonden,waren

diedervisscheri
j,derjacht,hetrechtvan

tol,van wind,van zwanendrift,vanduiventillen, van hand- en spandiensten, van
brandhout, van tiend- en hetmaalrecht.
Sommige ambachtsheeren hadden ook het
recht van benoeming van den secretaris,
ontvanger,predikant,schoolmeester,kerkem eester en den schutter van het vee

(koeienwachterop de mark?).Derechten,
welke de heeren hadden,liepen in de verschillende gebieden zeer uiteen.

Na de afzwering van Philipsvan Spanje,
die de opperleenheer was, gingen diens
rechten over op de Staten derProvinciën.

men datdestijds noemde.

heerli
jkheid op van Baarn,Eemnes,Soest

en Eembrugge.De prins stelde in Baarn
een hooge rechtbank in ,,Het Hooge
GerechtvanBaarnenonderhoorigedorpen''
en bouwdedaarvooreen huisop den Brink

teBaarn(thansafgedaaldtotHotelCentral).
Als zi
jn plaatsvervanger benoemde hij
totvoorzittereen drossaard.Dem isdadigers
ondergingen de schavotstrafop den Brink,

terwi
jlzi
jdie,,totdenkoorde''veroordeeld
werden,aan de roode galg buiten hetdorp
werden opgehangen. Thans nog is onze
koningin hoogeambachtsvrouwevan Baarn.
Dezelfde onderscheiding verleenden de

Staten aanJoh.van Reede,bijzi
jn ontslag
alsvoorzittervandeStatenvergadering.Hi
j
werd hooge ambachtsheervan Renswoude

en moest daarbi
j de belofte aHeggen,

Daardoor gingen de persoonlijke betrek-

nimmer toestemming te geven, dat door

langzamerhand als de eigenaar van zi
jn

ambachtenerkendenog slechtsin zooverre

Geldersche vallei zou worden aangelegd.
Bi
jdeFransche Omwenteling werden alle
heerli
jkerechtenafgeschaft.Nahetherstel

verplichtingen, dat hi
j het bedrag dat
hijvroegeraan zi
jn leenheeropbracht,nu

onzer onafhankelijkheid werden zij ten
deeleteruggegeven(jachtrecht,tiendrecht).

kingen tusschen leenman en leenheerverloren en de leenman beschouwde zich

aan de Staten betaalde.
De Staten gingen op hun beurtambachtsleenen uitgeven. Zoo kocht de Amsterdammer lzak van Noorden in 1703 van

zijn heerli
jkheid een kanaal door de

Op enkele plaatsen bestaat nog het pa-

troonschap (collatierecht)bijdebenoeming
van een predikant(volgenshetarrest van
den Hoogen Raad van 13 Februari 1885

deStatenvanUtrechtdeambachtsheerli
jk-

isdatcollatierechteigenlijk geen heerlijk

Na zi
jn dood bracht zi
jn weduwe de
ambachtsheerli
jkheid in openbare veiling.

hebbenden in Staaten Kerk).Zelfsbestaat

heid van Eemnesvoor 12 duizend gulden.
Cornelis H asselaar, Am sterdam sch koop-

man, kocht de heerlijkheid voor30 duizend gulden.Andere ambachtsheeren (er

recht, omdat het in Groningen toekwam
aan de grondeigenaren,a1s eenige machtnog het recht van benoem ing van een
burgemeester. De grondwet van 1814

heeftde heerli
jkerechtspraak,voorgesteld

waren er meer dan 100 in de provincie

in de Schets van Hoogendorp,niet over-

Utrecht) verkochten hun rechten bi
j

genomen.

gedeelten aan vreemden. Vaak kochten
de bewoners van het ambacht hun verplichtingen aan den ambachtsheer af,

Hettiendrechtwerd in 1910en hetjacht-

zoodat er ten slotte van de heerlijkheid

Heffe. Oude naam voor gist, afgeleid
van heffen,vergel.hetfr.levure van lever.
De heffe des volks:het schuim.

geen grond en geen recht naeer Over was.
Ten slotte werd ook de titel verkocht,
hetgeen aan den nieuwen bezitter geen

andervoorrechtgaf,dan dathi
jzich,in

navolging van devroegereambachtsheeren,

naardeheerlijkheid noemdeen den naam
ervanachterdenzijnen voegde.Zootooide

recht in 1923 afgekocht.

Heft(kaasmakerij). Gebrekin dekaas,
door gisting van melksuiker veroorzaakt.
Die gisting geeft gasvorming,waardoor
holten in de kaas ontstaan.Daardoorgaat

HEI- HEISCHALK

dekaasbo1staan (rijzers)en alsmen haar
doorsni
jdt,ziet men groote ronde gaten.
De smaak is dan ook minder goed, wat

stuks aan,hetzijversch ofgezouten.De
grootste heilbot brengt 32 gulden op.Het
gemiddeld gewicht is 25 kg.De visch is

bitter.Deoorzaken van heftzijn velerlei:

het geheele jaar door verkrijgbaar.M en

lage stremmingstemperatuur,zwak stremsel,te zwak zouten,te hoogetemperatuur

bi
jhetri
jpen,teveelweierin,verkeerde

eet ze gekookt met botersaus,eiersaus of

kappertjessaus.Uitden levermaaktmen
een zeer werkzaam soort levertraan, die

bacteriën.Door te veelweiis er te veel
melksuiker aanwezig en deze vergist door
bacillen,welke metvuilin dekaaskwamen.
Voedering van het vee met koud ingemaakt gras is ook een oorzaak gebleken.

meer vitamines bevat dan kabeljauwlevertraan en druppelsgewijswordt'
inge-

Het schi
jnt, dat dan boterzuurbacteriën,

metsnippers,klontjes,pitten en succade

afkom stig van het zure voedsel, in de
m elk komen.

Hei(m olens). In oliemolens werktde

nom en.

Heiligm aker.Platte stukken honingkoek
bestrooid.Deze koek werd vroegerin den

bruidstijd gegeten (hylick:huweli
jk).Nog
vroeger was het schenken van zulk een
koek een soort trouwbelofte.

oliepers door een groote houten wig,die
ingehamerd wordten zoo een toenemende
persing geeft.Dat hameren geschiedtmet
een vierkante balk, die telkens wordt
opgelicht en door eigen zwaarte op de
wig neervalt. Dat is de hei.

Heidebelten.Ronde heuveltjes op vochtige heidevelden.Somszijn ze zoo groot
a1s een molshoop, soms een paar meter
hoog, zopdat men er tusschendoor kan
loopen.Tusschen die belten staatgewoon-

li
jk water.De beltvorming is een ,,verlanding'',ingeleid door sti
jve zegge,een

soort rietgras, zooals buntgras, dat stof
en zandvasthoudteneenhumuszodevormt.
Rondom denhumusheuvelbegintdeboschbestegroeien.latermossen en veenbessen,
dan dopheide en ten slotte struikheide.

Deheidebelteninonslandzi
jnnugrootendeelsverdwenen.Zijzi
jn wegenshunri
jkdom aan humus het eerst ontgonnen.
Heilbot.De grootste platvisch,die in de
Europeesche wateren gevangen wordt.

Zi
jkan zelfs2 meterlangworden en een
gewichthebbenvan 200kg.Debovenzijde

van den visch is donkerbruin, de staart
is gevorkt.Het vleesch is watvezelachtig
en daarom minder gezocht dan dat van
den tarbot. Heilbot wordt in treilnetten

en met den beug (hoeken) gevangen.
Vooralde zeeën rondom Groenland zijn
rijk aan heilbot.Dezenadertin den paaiti
jd de kust, wordtdan in groot aantal
J
gevangen
aarlijks en in blik verduurzaamd.
voertIlmuiden eenige duizenden

Heiblok met kortzaag of trekzaag.
Heischalk. Heistelling.Houten gevaarte,

waarmee men palen in den grond dri
jft,
diehetgewichtvan een bouwwerk moeten
dragen. Een heistelling bestaat uit drie

palen,welke aan één eind metelkaarzi
jn

verbonden, z66, dateen staand drievlak
gevormd wordt door drie beenen. Deze
beenen dragen verschillende namen :Het
klossenbeen heeft klossen om erop naar
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boven te klauteren.Het doode been heeft
geen klossen. Hetderde been ismeteen

roede zijn gestoken en die de heklatten

scharnierenden lummel(pen,bout)aan de
beide eersten verbonden (afb.blz.317).
Tegen dezen driepoot zijn loodrecht
staande leiders,evenwijdigepalen,vastge-

naarmate zi
j verder van de as afstaan.
Hierdoorkrijgteen molenwiek zi
jn eigenaardigen scheluwen (gewrongen)vorm.

dragen. De hekscheeden staan niet alle
in één vlak gericht.Zi
j wi
jken ervan af,

maakt.Tusschendeleidersgaathetheiblok
op en neer.Afb.blz.196.

Heisteren.Haasten,druktemaken.Heisterig: woelig, onrustig Ontheisteren :ver-

nielen (in hoogeren sti
jll. Ontheisterde

valleien. Het ontheisterd Europa. Ont-

heisterd, verbijsterd. Ontheisterd aangezicht.

Heitje.In dedieventaaleen kwartje.Een
Hebreeuwsch woord, dat vi
jf beteekent
(vijfstuivers).Nog voorkort sprak men
van een gouden hei,een vi
jfguldenstuk.
Hekkelen.

Hek (scheepvaart). Achterste gedeelte
van het schip.De bovenachterzijde van
een vaartuig.
Hekwielstoomer:platboomd vaartuig met
weinig diepgang om ondiepe rivieren te
bevaren.Hetiseenraderbootmeteen enkel

Heksenbezem s. Ongewone takwoekerin-

gen op gezondeboomen(afb.blz.198).Zi
j

ontstaan door besmetting van een knop
door een draadzwam , welke met het
bladgroen van de besmette cel versmelt.

rad aan de achterzi
jde van het schip.
Heklicht: achterlicht van een vaartuig.

Hekelen (vlasserij).De eerstebewerking
van hetvlasin despinneri
jisdiemetden
hekel, een kam, waarover de bundels
vlas getrokken worden om de losse vezels
uit te kammen. Het afval heet snuit.

Vervolgens wordt het vlas over fijnere
kammengehaald.Devezelsworden hierbi
j
gespleten en hetvlaswordtdaardoorbuig-

zamer en fi
jner.Het afvalvan de fijne
kam heet werk.

Hennepvezelskunnen op deze wi
jze niet
bewerktworden omdatzete lang zi
jn.

Na het hekkelen.

Hekkelen (landbouw).Sloothakken met

Decelverkrijgtdaardoorongewoneeigenschappen. Het takje,dat uit den knop

een hekkel,een vork metvierlangetanden,
welkehaaksop den steelstaan.Sloothekkel.

M etden hekkelvischtmen drijvend wier
op (afb.blz.197).Indiendewaterplanten
moeten worden afgesneden,dan gebruikt

men een slootzeis, een kort zeisje met
een langen steel.

ontstaat,is buitengewoon dik,en hetvol-

gendejaarkomen alleknoppen ervan uit,
hetgeen bijgewonetakken niethetgeval
is.Daardoor ontstaateen bezem ,waarvan
detakkenrechtop staan.Dezebezem wordt

in het voorjaar vroeger groen dan de
andere takken.Vaak nestelen er vogelsin.

Hekscheede (molenaar). De houten

Berken- en kersenboomen zijn vatbaar

ribben in een molenwiek,diein demolen-

voor de besmetting.De geheimzinnigheid
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van het ontstaan van den bezem is de
oorzaak van de eigenaardige benaming.

ten staan en hij zou de gave der voorspelling bezitten voor sterfgevallen. De

boeren drogen een stukje vruchtvlies
van een huisdier,doen datin een doosje
en dragen hetbijzich,wanneer ze naar
de markt gaan. Zi
j zullen dan goede
zaken doen.Zijhangen de vruchtvliezen
van een veulen hoog in een boom en het
veulen zal later den kop :er dragen.
Daar lammeren vaak in de weide geboren
worden waar geen toezicht is, gebeurt
het nog al eens,dat een pasgeboren lam

onder den helm stikt (afb.blz.198).
'Ieksenbezenas.
Heksenkringen. Kringvormige plekken
in het grasland, waar het gras weliger
groeit of waar kringen van paddenstoelen
staan.Deze laatsten komen in weiden en

bosschen voor.Die van de weiden zi
jn
van de weidekringzwam, die van de
bosschen van den ringsteel en andere.
De zwamvlok van die paddenstoelen breidt
zich van één punt in een kring uit.

Heksenm eel.De sporen van wolfsklauw,
een plant,die op vochtige heiden groeit.

Hetfi
jnegelepoederwordtalssmetpoeder
gebruikt.

Heksenm elk.Vloeistof,die soms uit de

M et den helm geboren.

borstklieren van pasgeboren kinderen kan
gedrukt worden.

Helm stok (scheepvaart). De waterpas
Hellebaard. Het woord is een samen-

gerichte stok, waarmede men op kleine

stelling van helm (steel)en bard (stri
jdbi
jl).Eerti
jds een bi
jlvormig wapen.De
breede zijde was scherp.Bovendien was

vaartuigen hetroerdraait(afb.blz.198).

de hellebaard van een punt voorzien,
waarmede men steken kon. Er was ook
een haak aan onl een ruiter uitden zadel

te trekken. Lijfwachten waren vroeger
gewoonlijk van dit wapen voorzien:dat
waren de hellebaardiers.

Helm (verloskunde). Het vruchtvlies,
dat soms na de geboorte het hoofd nog

bedekt.Men hecht een bi
jgeloovige beteekenis aan de omstandigheid met den

helm geboren tezi
jn.Zoo iemand zouden
in hetlevenallerleimeevallertjestewach-

Helmstok.

HELSCHE STEEN- HERM OES
Helsche steen. Salpeterzuurzilver, een
kleurloos zout,dat door het licht wordt
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van den vollen baggerbeugel te verge-

makkelijken.

ontleed,waarbi
j het zwarte zilver vrijkomt;daarom geeft helsche steen zwarte

vlekken op de huid en deze verdwi
jnen
alleen, nadat de opperhuid afgestooten

is.De stofheefteen sterk bi
jtende wer-

king;men brandt er vlekken op de huid
mee weg. Het middel is ook zeer ontsmettend en vindtdaarom een uitgebreide
toepassing in de heelkunde. Verder gebruiktmen hetin defotografe:de gedeelten van fotograhsche platen, waarop het
licht heeft ingewerkt, worden donker,
doordat het salpeterzure zilver daar in
zwart zilver overgaat.

Hemelsche m odder (keuken).V1a van
maizena,melk,suikeren eieren,even voor

het gebruik versierd met stijfgeklopte
eiwitten en vruchtenmoes.

Hempje-licht-op. De naam van een
oud Hollandsche likeur,evenalslavendel,

rozemari
jn, hoe-langer-hoe-liever, Juffertje-in-'tGroen,weegbree, drie-maaldrie,Roosje-zonder-Doornen.

Hennegat (scheepsbouw). De opening

in den scheepsbodem , die de schacht

van het roer (de roerkoning) doorlaat.
Opdat het water niet door het hennegat
naar binnenkome, is er een koker op
aangebracht, waardoor de roerkoning
loopt: hennegatskoker.
Verder is het hennegat de ruimte in een
oëcierssloep,waarin de zitplaats is voor
dengene,die de sloep stuurt.De ,,cock-

pit''(de kuip) van een vliegtuig.
Heraut.Eerti
jds was de heraut aan de
vorstelijke hoven een man van gezag.
Hi
jregeldedesteekspelenenhieldtoezicht
ophetvoeren dergeslachtswapens(wapenkoning).
Thans is de herauthi
j,die bijopenbare
plechtigheden of feesten, zoomede bi
j
geschiedkundigeoptochten in hetopenbaar
mededeelingen doet.Trompetgeschalkondigt die mededeelingen aan.
Herdersdicht. Een gedicht, waarin het

landleven verheerli
jkt wordt.

Heng (bouwkunde).Hengsel.Heti
jzeren

hangwerk aan deuren,ramen,hekken en
luiken.
M en onderscheidt: kruishengen, die een
plaat en een stift hebben, duimhengen,
die om een duim draaien, bochthengen,

Herdersuur.Het uur,de ti
jd van den
dag geschikt voor het samenzi
jn van

dieeen bochtin deveer(hetlangeeind)

Herik (landbouw).Onkruid,kruisbloe-

gelieven.Het schemeruur.De vertrouwe-

lijke samenkomstzelf.

hebben en staarthengen, die bestaan uit
twee evenlange veeren.

mige plant met gele bloemen, die veel
schadedoetaan de granen.M en besproeit
het gewas, waarin veel herik voorkomt,

Hengst (visscherij). Visschersvaartuig,

metijzervitriool,dataan de granen geen

eenkleineschuitopdeZeeuwschestroomen

bi
j de oester- en mosselteelt gebruikt.
M osselhengst, garnalenhengst, zalm- en
spieringhengst.De hengstiseen halfgedekt
vaartuig, zonder beun, met een inhoud

van 12-35 kub. meter. Zij heeft een

zwaren schuinen steven, m inder schuin
dan een hoogaars en is daardoor korter
van bouw.

Hengst (baggerwerk). Lederen riem,
welke de baggerman om zi
jn lendenen
heenslaaten waarvan hi
jheteindeeenige
malen om den beugelstok windt en met
de hand vasthoudt,ten eindehetoptrekken

schade doet,maar dat het herikblad vernietigt. Doordat herik een oliehoudend

zaad voortbrengt, blijft dat zaad lang
kiemkrachtig en is de plant moeili
jk te
verdelgen.

Hermoes (landbouw).Paardestaart,kwadenaard, oneet, unger, roobol, roegbollen.Een onkruid,datop vochtige W e1den groeit en vergiftig voor het vee is.
Vooral voor paarden is het zenuwvergif

(verlammingen). Hooimetveelhermoes
is niet voor paarden geschikt.Vooral in

hetvoorjaarzietmen bijhetveedikwi
jls

dunne ontlasting tengevolge van hermoes,
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misschien omdat het vee, dat pas van
stal komt,nog niet kieskeurig is.
De akkerpaardestaart, welke reeds in

vlekken uit leeren handschoenen te ver-

Maart met kaarsrechte halmen prijkt,is

stukjes hertshoornzout erbi
j.

nietzoo vergiftig.

Voortsdienthetzoutom hetdeeg te doen

Roobollig gras verliestzi
jn giftigheid als
het ingemaakt (ingekuild) is.

rijzen, want bij verwarming geeft het

Herpsel(landbouw).Onzuiverheden uit
het graan,diein meelfabrieken uitgezeefd
worden. Het bevat veel onkruidzaden en
wordt als veevoer gebruikt.

wi
jderen.Menhangtdan dehandschoenen
een maand lang in een gesloten bus met

veel ammoniak af. Evenzoo om poreuze
sponzen uitrubberte maken.M en vulkaniseert dan na menging met het zout.
De apothekers hadden lang als uithangteeken een hertengewei.

Herwissel(rechten).Dehoudervan een

Hersenverweeking. Pleksgewijze ver-

wissel, welke yyvan niet-betaling gePr0-

minderingvan devastheid van hethersenweefsel, tengevolge van vaatverstopping

testeerd''is (zie bi
j wissel),kan volgens

indehersenen ofvanbloedingen.Deafwij-

trekken en daarbi
j tevens de kosten ver-

het W etb.b.Kooph.opnieuw een wissel

king veroorzaakt een bepaalden vorm
Van krankzi
nnigheid, die gekenmerkt is
door een eigenaardige spraakstoornis,
vermindering van het geheugen, zw aarmoedigheid en zenuwachtigheid.Deziekte
gaat ten slotte over in verlamming.Her-

halen. De geprotesteerde wissel met de

senverweeking en ruggemergstering zijn
twee ziekten in het derde tijdperk van

Hes (kleermaker). Kiel, jongenskiel,
blauwe katoenen jongensblouse.W ellicht

protestnota (notarisverklaring van weigeringvan betaling)geldta1snieuwewissel,
herwissel.Hetgebruik van herwisselskomt

in de praktijk weinig meervoor.

syphilis en daar tegenwoordig de behandelingdezerziektezoodoelmatigis,komen

afgeleid vanHessenkiel,dekleeding,waarin

lijders aan syphilisin het derdeti
jdperk

waren beladen wagens hetland afreisden.

eertijds de Hessen met lange,met glas-

zelden meer voor. Hersenverweeking is

niet besmettelijk,omdat de smetstof uit

Hesp (slager). Ham, dij, schenkel.

het bloed is verdwenen.

Achterhesp : ham . Voorhesp : schouderham. Een hespebeen in de erwtensoep is

Hertshoorn.Het geweivan herten komt
in samenstelling overeen met beenderen.
M en maakt er mesheften en siervoorwerpen van.Deoudealchym isten meenden
er, door droge overhaling, geheimzinnige
geneesmiddelen uit te kunnen bereiden,
evenalsuitbloed en urine,uit slangen en
adders.Aldusverkregen ze uithertshoorn
hertshoornolie en hertshoornzout. Dit
laatste,ook gebrande hertshoorn of vlugzoutgenoemd,is koolzure ammoniak,dat
alszenuwbedarend middelgebruiktwerd.

een stuk di
jbeen methetkniegewrichtvan

Van alle dergelijke oude geneesmiddelen
bleef het hertshoornzout het langst in
gebruik.Thans gebruiktmen in de plaats
daarvan hetaangenamersmakende spiritus
ammoniae anisatus. Hertshoornolie wordt
nog aangewend tegen kalkpooten van

hoenders om de mi
jten te dooden, die
deze ziekte veroorzaken. Hertshoornzout
geeft,evenals vliegende geest,ammoniak
afen daarom gebruikt men het om weer-

hetvarken.Geldersche hespen.Hetwoord
wordt in België en in Gelderland veel
gebruikt.

Hesseling (visscherij). Karperachtige
zoetwatervisch van 30-.
-60 cm lengte met
roodachtige vinnen.
Heugel. Een heugelis in het algemeen
een staafmet tanden.Een haardheugelis
een rechtegetande staaf,waaraan dewaterketel boven het open vuur hangt, een
ketelhaak dus.Doordetanden isdeheugel
verstelbaar,zoodat men den ketelhooger
of lager kan hangen. Zulk een haardheugel noemt men ook wel een haal.

Hetwapen van Zwijndrechtvertoontdrie
heugels.
Een heugelvan een dommekracht of kelderwind iseen rechte,getandestaaf,waarop

een rondsel(klein kamwiel) werkt.Het

HEUL- HOEFSLAG

rondselzit aan een as met een zwengel,
waarmedemendeklauw aan hetondereinde
van de getande staaf kan opdraaien.
De heugel van een scheepsroer is een
getande sector,waarop een rondselwerkt.
Desectorzitvastaan den koning (staande

spil)vanhetroerenwordtmethetrondsel
gedraaid.
De heugelvan een raamzaag is eveneens
een getande staaf, welke vast zit aan de
slede,waarop hette zagen hout rust.Een
rondsel draait in de tanden,waardoor de
slede zich regelmatig naar de zaag toe
beweegt.

De heugelvan een stolpdeur(tweeopen-
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zaak rheumatisch. De ziekte komt vaker

bi
j mannen dan bij vrouwen voor.
Hiel(waterbouwkunde).Dehielvaneen
di
jk is de hoek,welke de binnenglooiing
maakt metden grondslag.

Deteen van den di
jk isdehoek,welkede
buitenglooiing met den grond maakt.

Hiel (scheepsbouw). Hieling. Vierkant
behakt ondereind van een rondhout.
Hiep. Heep, kapmes, hakmes.
Hieps.Omhoog.Een paard moetden kop
hiepshouden.Hiep,hiep hoera.Kop hieps!

slaande deuren naast elkaar, welke naar

elkaar toe draaien) of van stolpramen
wordt ook spanjolet genoemd. Met het

handvat,datmen op en neerkan bewegen,
laat men een klein kamwielop twee getande staven draaien.Hiermede kan men
dedeuren ofderamen sluiten ofontsluiten.
De heugel van een boormachine is ook
een inrichting met tanden,waarmee men
de draaiende boor langzaam dieper in het
werkstuk laat dringen.
W ellicht is het woord )#hO;C1'>#een Ver-

Hilde (landbouw). Til, hooitil, stal.
In deSaksischeboerenhuizen zijn stalen
woonhuisonder één dak.Achterdewoonruimte bevindt zich de deel, een open
ruimte,waar vroeger het graan gedorscht

werd. Aan weerszi
jden van de deel
staan, onder het lage schuine dak, de
koeien met den kop naar de deel. Boven
de koeien is een lage zoldering :de hilde

ofdetil(in hetLand van Altenaspreekt
men van destal).Op dehilde wordthet

siering bijde Gothische bouwkunst,het-

hooigeborgen ofde kippen vinden erhun

zelfdewoord alsheugel,daardehogelook

slaapplaats (hooitil,kippentil).Boven de

tanden heeft en den vorm van een rij

deelis een zoldering van slieten ofdennestammen,hooger dan de hilde,omdat het
dak daar hooger is. Die ruimte noemt
m en ,,de balken''.

opstaande knoppen of bloesem s.
Een heugelsluiting heeft men aan heel-

kundigetangetjes,waardoordezeintoegeknepen stand bli
jven staan (crémailière).
Heul. Oude benaming voor slaapbol,
maankop of papaver.In het dialect:eul,
verwantmetolie.Heulen troost:heulsap,
verzachtend plantensap.

Heul(gewelf).Steenen bruggewelf,stee-

nen boogbrug, ondergrondsch kanaal

(tunnel).Hetwoord heulis verwant met
,,hol''*
In Friesland heeten de steenen bruggen :

pi
jpen.
Heum ig.Hummig,onfrisch,muf,vunzig.
Het is heumig op de slaapkamer.

Hobbekaas. Kaas uit magere melk gemaakt, dus na ontrooming van de melk.
Hoephout. W ilgenhout, waarvan men
hoepels maakt.

Hoeksnelheid(werktuigkunde).Desnelheid,waarmede een voorwerp draait.Zij
wordt uitgedrukt in de lengte van den
cirkelboog,welke in één seconde wordt
afgelegd door een punt, dat één cm
verwi
jderd is van het punt, waarom het
VoorWerp draait.

Hoekman (effectenhandel).Beursman,

Heupjicht (geneeskunde).Ischias.Ont-

die in een enkelfonds handeltvoor rekening van anderen. Een handelaar, die
verscheiden opdrachten aan de beurs

de achtervlakte van het bekken,de di
j

heeftuittevoeren,kan zich van zi
jn taak
niet kwijten,indien hij in verscheidene

steking van de heupzenuw, welkelangs

en het onderbeen loopt.Veelalis de oor-
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beurshoeken aanwezigmoetzi
jn.Hi
jgeeft
dan zi
jn orders aan den hoekman van
het fonds,waarin hij zaken moet doen.
Dehoekman iszeerbetrouwbaar.Hijzou
invloed kunnen uitoefenen op den middenkoers van een fonds door enkele stukken

in schijn te doen koopen ofte verkoopen
tegen belangrijk hoogeroflagerkoersen.
Daar hoeknaan en banken na a:oop van

moet in een veewagen thuisgebracht en
dan op zand gestald worden.
Hof. Omstreeks 700- 1100 was langzamerhand het grondbezit in handen der
kerken en der edelen gekomen, behalve
in hetOosten van ons land,waar weinig

persoonli
jkbezit,maarmeergemeenemarkenmetvri
jemarkgenootenwaren.Dekern

den beursti
jd afrekenen naarden naidden-

van het bezit van den heer,van de kerk

koers,zou de hoeknaan zich dan onrechtmatig bevoordeelen.

ofvan deabdijwashethof,de havezate.
Erwaren dusheerenhoven en geestelijke

Hoekkeper (bouwkunde).Dakrib onder

hoven. De domproost te Utrecht bezat
ten m inste acht hoven in Utrecht,Over-

den hoek, welke twee dakvlakken met
elkaar vormen. Hoekspar, graatbalk.

ijselen Gelderland.W asdeheerafwezig,
ofbehoordehetgoedaandeKerkofabdi
j,

Hoefslag (waterbouwkunde). In het
oude dijkwezen wasde hoefslag hetdijkgedeelte, dat de eigenaar van een hoeve
moest onderhouden. De grootte van dit
gedeelte was evenredig aan de grootte
van de hoeve.Slag heeft in hoefslag de
beteekenisvan aandeel,evenals in omslag
en aanslag.Hoefishoeve.Hoefslagboeken
en gaarderboeken.Hoefslagplichtigen.De

kosten werden gedragen bi
jhoefslag over
de landeri
jen.
ln de omgeving van M aassluis en Vlaar-

dingen ziet men aan den dijkberm veel
steenen en ijzerenpaaltjes,diedegrenzen
der hoefslagen aanduiden.Zij zijn voorzien vanletters,welkedenamen dergehoefslaagden aangeven.Deze kregen nietenkel

den plichttot onderhoud van een dijk-

gedeelte, maar ook den eigendom ervan.

Thanszijndedijkgedeeltendoordegemeente aangekocht voor uitbreiding.

Hoefbevangenheid (paarden). Ontstekingonderdenhoefhoornbi
jpaarden,welke

SOmS Ontstaat na Vermoeiende marschen.
Een heete stal en zware voeding geven

voorbeschiktheid.Meestalzi
jn alleen de
voorvoeten aangedaan : de voet is warm
en klopt, het paard tracht den voörvoet
te ontlasten doordevoeten vernaarvoren

te plaatsen, waarbij het den kop hoog

oplicht.In zware gevallen kan de geheele
hoef loslaten. In slepende gevallen kan
een knolhoefontstaan,datiseen woekering
van hoornweefsel onder het voorste deel
van de kroon van den hoef.
Een paard,datonderweg bevangen wordt,

dan waserop hethofeen plaatsvervanger,
de hofmeier,die het goed beheerde. Het

hofomvatte(behalvehethuis),schuren en
andere gebouwen en voorts de hoeven
daaromheen gelegen.Deze hoeven werden
bewoond doorpersonen metverschillenden
rec
htstœ stand: de vri
jen (leenmannen,
@@

cijnsmannen, erfpachters) en de
onvrijen ofhoorigen.Op hethofgold het
hofrecht.Devrijemochthetgoed,waarop
hi
jwoondenietsplitsen,bezwaren,ofverkoopen.Bi
j zi
jn overlijden ging hetover
op zi
jn zoon,die binnen zekeren tijd het
goed aan zijn heer moest ,,verzoeken''
Vrlle

onder aanbieding van een ,,heerwade''of

keurmede, (geschenk, bestaande in het
bestepaard enz.)een en anderalserkenning van zijn heer.Detoestemming werd
vastgelegd in een ,,erfwinningsbrief''.
De hoorigen waren de slaven, die niet
zonder den grond verkocht mochten worden.De hoorigen werden langzamerhand

half-hoorigen,doordat zi
j zekere rechten
op den grond verkregen.Zi
jmochten niet
buiten de hoorigheid huwen en moesten
het hofgeld ln persoon op den hofdag
betalen.Deverkregen rechten derhoorigen

werden op den duurerfeli
jk en ten slotte
werden zi
jkeurmedigen ofvrijen,doordat
zi
j hunne verplichtingen afkochten.
Dehofmeijerwerd laterook metde rechtspraak belast (van deze rechtspraak Op
het hof is het woord ,,gerechtshof''afge-

leid).Op den duurwerden dehofmeiers
zoo zelfstandig,dat zij zich onafzetbaar
achtten en recht meenden te hebben op

hun ambt.De hoven werden staatjes in
hetklein.Er waren lage hoven met lage
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rechtspraak en hooge hoven naet hoogen
rechtspraak. Bi
j de hooge hoven kon
beroep worden ingesteld tegen de uitspraak van een laag hof.

langs li
jsten en wimbergen (steile topgevels boven portalen en vensters)in de

Indentijdtoenalleverplichtingen,pachten
en ci
jnsen in goederen betaald werden,
waren de hofmei
jersonmisbaar.Toen de

Hok (landbouw).Groep korenschooven,

Gothische bouwkunde.

betaling in geld de betaling in goederen

die op het land te drogen staan.4- 12
schooven aan een hok. ln Gelderland
spreekt men van garst. Zes garven aan

verving,waren zijnietmeernoodig.Het

een garst (afb.blz.149).

langst bleven ze nog in het Oosten van
het land.
Een eigenaardig gebruik van den tegen-

Hokkeling (veeteelt).Heukel.Graskalf,
datin hetnajaaruitdeweideisgekomen

woordigen tijd,dat afstamt uit den tijd
derhoven,vindtmen in hetW estfaalsche

dorp Enger.Daarzietmen soms,datbi
j
een begrafenis een gezadeld paard achter

denli
jkwagen bi
jden teugelwordtgeleid.
Datis bijde begrafenis van een afstammeling,een vri
je,behoorend bij het hof

en des winters in een hok gehouden
wordt, omdat het dan meer bewegings-

vri
jheid heeft, dan op den stal. M en
spreekt van kuishokkeling (vrouwelijk),
stierhokkeling (mannelijk) en oshokkeling
(gesneden).

van den grooten Saksischen hertog W ittekind, den bekenden tegenstander van
Karelden Grooten,die W ittekind in 785

Holaars (tuinbouw). Een zoete appel,

dwong tot den Christelijken godsdienst
overtegaan.Dievrijenwarentiendplichtig

rietperen, blanke borstjes, holaarzen en

een tiendvrijpaard,datin oorlogstijd ter

Hollander (papierfabriek). Mengbak,
inrichting om lompen fi
jn te verdeelen,

die tegenwoordig weinig meer geteeld
wordt. Vroeger waren algemeen bekend :
waterzoet.

aan den Hertog,maar hadden recht op

beschikking van hun heer moest gesteld
worden.Het gezadelde paard achter den

li
jkwagen houdt de herinnering aan dat

grondstoffen voor papier te vermengen,
te wasschen ofte bleeken.Hetiseen bak

recht levendig.

van i
jzerofvangewapend beton 3,5meter

Hofm eier.Eerti
jds vormden de landbe-

zittingen van den heer, van een kerk of

van een abdijeen ,,hof''(ziebi
jhof).Dit

hof werd bestuurd door een hofmeier.

Hofstippels (plantkunde). Bi
j naaldboomen wordthetbenoodigde water naar
boven gevoerd door de langgerekte houtcellen,die metelkaar in verbinding staan

door plaatselijke kringvormige verdun-

ningen ofopeningen in den celwand,stippelsgenaamd.Somszietmen deze stippels
in het microscoop a1s twee concentrische

cirkels.Datzijn dezgn.hofstippels.
Loofboomen hebben geen stippels. Het
water wordthier vervoerd door de water-

vaten,datzi
jn ruimten tusschen dehoutcellen gelegen. Het waterverbruik van
loofboomen is veel grooter dan dat van
naaldboomen.

Hogel (bouwkunde).Op bloemen geli
jkende versiering, in ri
jen aangebracht,

lang,1,5 meterbreed en 60 cm diep.Deze
bak isdoor een overlangsch tusschenschot

in twee afdeelingen van ongeli
jkebreedte

verdeeld. Het tusschenschot sluit echter
nietaan op dewanden van den bak,zoodat
ertwee goten naastelkaarontstaan,waarin
vloeistof kan rondstroomen. Nu bevindt
zich in de breedeafdeeling een zadel,een
verhooging,waarop zich messen bevinden.
Langs die messen draaiteen trommel,ook
van messen voorzien.W anneer nu de bak
gevuld is met water en lompen en de
trommel wordt snel rondgedraaid, dan
komen de lompen tusschen de messen,
worden gesneden en gewasschen. Het
waterkomtdoor die draaiing in een rondloopende beweging,zoodatde lompen telkensweertusschen de messen geraken.De
bewerking wordt voortgezet, totdat de

lompen fijn verdeeld zi
jn.
Hollandsche haring.Zoute haring,door
de Nederlandsche visschers aangebracht,

heeft een goeden naam, omdat zij, in
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tegenstelling met de Engelsche en Schotsche haring,niet aan den wal,doch aan

boord,onmiddellijk na de vangst,levend
wordtgekaakten daarom geheeluitbloedt
en blank is. Het haringkaken is in de
14de eeuw door een Zeeuwschen visscher

W illem Beukelszoon uitgevonden (1347).

de langszalings.Op de langszalingskomen
nog dwarszalings en hierop komt een
platform : de mars. Aan de randen van

den marsworden de stagen (steunlijnen)

van de steng vastgemaakt. Afb. blz. 78.

Hond (vlaktemaat).EenzevendeH.
A .of
honderd roe.EenH.A.iszevenhonderd roe.

Hollandsche saus (keuken). Saus van
eierdooier,boter,azijnenpeper.Zijwordt
gebruikt bij gestoofde paling,zalm,elft
en tong.

H ollandsche Tuin. Het zinnebeeld van
het goed verdedigde Hollandsche gebied,

afgebeeld alseen omheining (tuin),waarbinnen de Hollandsche Maagd (de Tuinmaagd) of de Hollandsche Leeuw met
den vrijheidshoed op de speer.Op uithangborden,vooralaan herbergen,kwam
de Hollandsche Tuin vaak VOOr) evenals

op gevelsteenen.Hi
jis ook afgebeeld op
een schilderstuk van Rembrandt,genaamd :

Deeenheid van hetLand'',dathijschil-

,,

derde voor de Kloveniersdoelen.KarelV
heeft door de onderwerping van Gelderland ,,de Hollandsche Tuin gesloten''.

Holpifp. Pi
jpvormig beiteltje,waarmede
men ronde gaten in leder kan ponsen.
Holster. Leeren koker voor een pistool.

Hom (visscherif). Het teelvocht van
mannelijke visschen. Voor kunstmatige
bevruchting van een schotel vo1 kuit is

een lepelvo1hom voldoende.Hommetjes
van waterbaarzen zi
jn een lekkernij.
'Ionz (kleeding). Aldus werd vroeger
genoenad de geplooide strook aan de borst
van een naansoverhenad.De hona aan het
overhenad, de lubben op de handen.

Homm er (zeevaart). A1s een mast
een steng (verlengstuk) heeft, is het

IndeHoekscheWaardiseenhond1/oH.
A.
Hondengaarde.Kennel.Hondenfokkerij.

Vroeger noemde men een hoenderpark
ook ,,kipgaarde''.

Hondewacht (zeevaart). De wacht op
dek of in de machinekamer van 12--4
uur 's nachts.
Hondeziekte. Een zeer besmetteli
jke
ziekte van honden en katten,meèstalbi
j

jonge dieren voorkomende.Ongeveer de
helftderziekedieren sterft.Deverschi
jnselen zi
jn in den regeldievan ontsteking
in de luchtwegen en oogen. In andere
gevallen staat een ingewandsaandoening
ofeen zenuwaandoeningopdenvoorgrond.
De smetstof is niet bekend, omdat de
bacterie zoo klein is,datdie nietdoorhet
microscoop kan Waargenomen worden.
W aarschijnlijk geschiedt de besmetting
door de lucht. Nadat het dier hersteld
is, is het onvatbaar geworden voor de
ziekte,gedurende het verdere leven.

Hondsdagen.De dagen van 23 Juli tot
23Augustus.Indezenti
jdkomtdeheldere
hondsster (Sirius,de grootste vaste ster)
tegelijkmetdezonop.Dezetijdvaltsamen
metdenti
jd,waarinin Europadewarmste
dagen voorkomen.

Hondsdolheid. Een besmetteli
jke ziekte

van honden, katten, runderen, paarden,
schapen, geiten, varkens, welke dieren
ook den m ensch kunnen besmetten.Vooral
is hetspeekselvan dolle dieren besmette-

boveneinde vierkant, soms achtkant. Dat
vierkante eind heet de hommer.Hom mer en steng worden op elkaar vasgetklemd met een beugel: het ezelshoofd.

lijk.De ziekte openbaartzich in een ra-

Aan weerszi
jden van den hommer,langsscheeps,zijn korte houten balken aange-

(knoopen,ijzer) te eten, bijtzucht,aan-

bracht,welke het ondereind van de steng
tusschen zich hebben. Die houten zijn

vermagering. Bij den mensch openbaart

zenden en in een stillen vorm :de ver-

schi
jnselen zi
jn: onrust, neiging om te
zwerven en om allerleiongewone dingen
vallen van krampen, speekselvloed en

zich de ziekte twee tot e1f weken nadat

HONDSDOLHEID

hi
j gebeten is:de wond in hetlitteeken
wordt pijnlijk,de patiënt wordt angstig,
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en verbli
jfkosten.DeVeewetbevatboven-

staan wijd en strak,de ademhaling gaat

dien de bepaling, dat honden en katten,
welke zich zondertoezichtop een vreemd
erf bevinden, straffeloos kunnen gedood

in aanvallen samen:blijkbaar hooptzich

worden,ook zonderdatze verdachtzijn
aan deziektete lijden.

eet en slaapt niet meer. De oogappels

krampachtig,de slikspieren trekken zich

het gif op in hersenen en ruggemerg;
er is geen kansOp herstel.
Door doeltreffende maatregelen is hondsdolheid in ons land zeldzaam geworden.
In België komtze vaker voor;in Rusland
nog vaker en in onze Oost is de ziekte
eenvolksgevaar.

Dewetteli
jkebepalingen inzakehondsdolheid komen voor in de Veewet van 1920,
waarin is bepaald,dat zoodra de eigenaar

Niet elke beet van een dollen hond leidt
tot besmetting;van belang is te weten,of

detanden doordekleerenzijnheengegaan
en er een wond is ontstaan.

ln vroegertijdnoemdemen hondsdolheid

watervrees,nietomdat dolle honden bang

voor water zouden zi
jn, maar omdat
menschen die aan de ziekteli
jden tengevolge van slikkramp niet kunnen drinken
en zelfs hetzien van een glas water slik-

verschi
jnselen van hondsdolheid bi
j een
dier waarneemt,hijverplichtis,daarvan

krampbijhen opwekt.Een geliefd genees-

aan den burgemeester kennis te geven.
De burgemeester waarschuwtden inspec-

aardig geneesmiddel dat ook bi
j draaiziektevan schapen werdgebruikt(guichel:
razernij).

teur van den Veeartseni
jkundigen Dienst
en dien van de Volksgezondheid, zorgt

ervoordathetdieronschadeli
jk gemaakt

wordten deomgeving zoo noodig ontsmet.
De ambtenaar met de uitvoering van de
W et belast,is bevoegd het verdachte erf
te betreden. M uilbanden van alle losloopende honden in de gemeente kan
worden gelast door den Veeartsenijkundigen Dienst.Voordenaburigegemeenten
geschiedtditop lastvan den burgemeester
en voordeprovinciedoorden Commissaris
der Koningin.
Voor het onderzoek moethet dolle dier

worden opgezonden naar deRi
jksseruminrichting te Utrecht, waar op verzoek
uitvoerige inlichtingen worden verstrekt.
M en kan volstaan metden kop,in lappen
met sublimaatoplossing of in zaagsel met

i
js te verzenden. Hetisechterwenschelijk,dat het verdachte dier levend naar
Utrecht wordtgebracht,omdatdan beter
kan worden vastgesteld, of ingri
jpende
maatregelen al dan niet noodig zi
jn.
Soms herkentmen daar op het gedoode
dier reeds de ziekte aan de aanwezigheid
Van OngeWone VoorWerpen in de Eaaag;
afdoende is de inspuiting van hersenstof

van hetverdachte dierbi
j proefkonijnen.
De behandeling der gebeten menschen
kan te Utrechtkosteloos geschieden.Deze
duurt drie weken; de patiënt moet zelf

voornachtverbli
jfzorgen.Onvermogenden
krijgenvanrijkswegevergoedingvoorreis-

middelwasvroegerguichelheil,een plant-

Hetisgewenscht,dat,a1siemand dooreen
dollen hond gebeten is,de wond terstond
wordt uitgezogen of met salpeterzuur,
zwavelzuur of loog wordt uitgebrand;
helsche steen is niet goed bruikbaar. De
verdere behandeling berust op de om-

standigheid,dat er geruime tijd verloopt
tusschen den beet en het uitbreken der

ziekte. Gewoonlijk bedraagt die 2-7
weken,maarmen heeft weleens een ont-

wikkelingstijd van zeven maanden vastgesteld.Bijtwonden aan het hoofd hebben
een korten ontwikkelingsti
jd.

De kennisvan debehandeling is hetwerk
van Pasteur(1822- 1895).ToenhetPast
eur
niet gelukte den verwekker der ziekte te
vinden, ging hij als volgt te werk: Hi
j

overwoog,dat uit de verschi
jnselen der
ziekte bli
jkt,dathetgifderhondsdolheid

een zenuwgif is en dat de smetstof zich
inhersenenen ruggem ergophoopt.Daarom
werd hetruggemerg van dieren welke aan
hondsdolheid waren gestorven,gedroogd,
waardoor de smetstof verzwakte. Die

verzwakte smetstof werd met het fijn
verdeelde ruggemerg bi
j gezonde proefdieren ingespoten.Die proefdieren konden

die verzwakte smetstof gemakkelijk over-

winnen en werden na de inspuiting in
een zekere mate onvatbaar voor de ziekte.
Die onvatbaarheid werd verhoogd door
telkens korter gedroogd ruggemerg in te
spuiten. Nadat Pasteur op proefdieren
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had aangetoond,dat het op deze wijze
mogelijk is hen onvatbaar te maken,
ging hi
j deze werkwijze op menschen

pruinaensnaaak. I)e steen ontbreekt, de
vrucht is ho1 en heeft een hobbelig
oppervlak. Ze valt spoedig af en is dan

toepassen,diedooreen dollen hond gebeten
waren en maakte ook hen onvatbaar,voordat de ziekte kon uitbreken.

okergeel en Puweelachtig. Vooral bij
kwetsenkomtdeafwi
jkingvoor.Dezwamvlok uitdetwijg groeitin den vruchtsteel

Veelmeer dan doorzijn andere ontdekkingen,verwierf dezegeleerde,doorzijn
behandeling van hondsdolheid,roem over

degeheelewereld.In1888verreesteParijs
het beroemde Instituut Pasteur.
De behandeling heeft veel overeenkomst
m et de inenting tegen pokken.Hetis een
voorbehoedende behandeling met levende
smetstofin verzwakten vorm en in wezen
geheelverschillend met een serumbehan-

en in de vrucht onder de opperhuid.
Hetis dezelfde zwamsoort,die de heksen-

bezenlsveroorzaakt.TFelken jarekeerthet
verschijnsel op den boom terug en e1k
jaar komen er meer zieke vruchten.De
ziekte is weinig besmettelijk en wordt
meestal door entloten overgebracht.

Tegenwoordig tracht men inspuiting van

Honingdauw. Een zoet kleverig vocht,
datin den zomer soms van de takken en
van de bladeren druipt en dat afkomstig
isvan dopluizen en van andere bladluizen,

smetstofzelfte vermi
jden en alleen het

die zooveel plantensap opzogen,dat zi
j

deling,waarbi
jmen hettegengifinspuit.
gif dat door de smetstof wordt voortgebrachtin te spuiten.Elke ziekteverwek-

kende smetstof(b.v.bacterie)maakt gif;
datgifmaakthetlichaam ziek;hetlichaam
verweert zich door vorming van tegengif.

Ditisjuist,watmen bereiken wilbijde

inspuiting tegen hondsdolheid. In het
ruggemerg van het dolle dier bevindt
zich nietalleen de smetstof,maarook het
gif,dat de smetstof heeft voortgebracht.
M en doodt nu de smetstof in het ruggemerg door het in carbol te bewaren;

hierbi
j blijft het gif onveranderd. Met
het aldus behandelde ruggemerg spuit
men dus wel gif in, maar geen levende
smetstof.Daardoor wordt de behandeling
veiliger.
In Indië iseveneens een InstituutPasteur
opgericht.Dit bevindt zich te Bandoeng.

In 25jaarwerdendaar13duizend patiënten behandeld.

Opmerkelijk ishet,datmenschen zelden

zich ervan moesten ontlasten zonder het

te verteren. Takken en bladeren zijn

bedekt met een glimmende kleverige
laag, waarop vliegen, wespen en mieren

azen.De bijen brengen den honingdauw

soms naar hun korven en bederven daarmede de honing. Op de glimmende laag

ziet men veelvezeltjes,de opperhuidjes

dervervelde bladluizen.Gaan zich op de
honingdauw roestdauwzwammen ontwikkelen,dan ontstaat een zwarte laag op de
bladeren,die het licht tegenhoudt en de
stofwisseling derbladerenbelet.Eenandere
soortschimmelmaaktde honingdauw wit.

Honingzoet (bakkerij). Een mengsel,
datbestaatuitsuiker,reuzel,zeep,potasch

en water.M en gebruikt honingzoet bij

hetbeschuitbakken.De zeep dient om de
beschuit bros te maken en vervangt dus
de eieren.Honingzoet bevat geen honing.

door dolle katten gebeten worden.Onder
deduizenden gevallen te Bandoeng behan-

Hoofdelijkheid (rechten). Solidariteit.

deld,was het een uitzonderiné wanneer
de beetvan een dollen katafkomstig was.

schuld verbonden zi
jn,dan is het regel,
datelk derschuldenaren slechtsvoorzi
jn
deelaansprakelijk is,b.v.ieder voor de
helft,indien er twee schuldenaren zijn.

Hongerpruim en. Een bepaalde m isvorming van de pruimenvrucht, veroorzaakt door een zwam,waarvan de zwam-

vlokindetwijgenen in deknoppen overwintert. Hongerpruimen zi
jn bleek gekleurde,snelgroeiende,zijdelingssamengedrukte vruchten,welke som seen vinger
lang worden. De smaak is Pauw; geen

W anneertwee ofmeerpersonen voor een

M en kanechterbedingen,datiedervoorhet

geheelaansprakeli
jk is,zoodat deschuldeischer de keus heeft,wien hi
j zal aanspreken;zijzijn dan hoofdeli
jk verbonden
en kunnen zich niet op schuldsplitsing
beroepen.W anneer een der schuldenaren

de geheele som heeft betaald, zi
jn de
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andere schuldenaren niet van hun ver-

plichting bevrijd.Zi
j zi
jn dan nog verplicht hun schuld te voldoen aan den
schuldenaar, die betaald heeft, doch
alleen hun aandeel.

De W et heeft de hoofdelijkheid ook
vastgesteld bij een vennootschap onder
frma, teneinde daardoor het handels-

crediette bevorderen.Bij grootverschil
in persoonlijk vermogen,kan diehoofdeli
jkheid van grootbelang zi
jn.
De W et kent ook hoofdelijkheid van
schuldeischers.Hierbi
jkanelkderschuldeischersdegeheelesom vorderen.Hi
jwordt
dan de schuldenaartegenoverzijn mede-

besmetting, doch deze kunnen de ziekte
wel uit hun jeugd overhouden,want zi
j
heeftnietde neiging om m etde geslachts-

rijpheid te genezen,zoodatzi
jtothoogen
leefti
jd kan blijven voortbestaan. De
besmettelijkheid isnietgroot;innigeaan-

raking is daarvoor noodig.
De ziekte kan ook van dier OP naensch
overgaan;vaak is de kat de overbrenger.
In de W et op de besmetteli
jke ziekten
wordt het schoolbezoek voor bepaalde

besmettelijkeziektenverboden,maarhoofdzeer wordt in de W et niet genoemd.
Sommige gemeenteverordeningen hebben
daarin echter voorzien.

schuldeischers en moet die som later met

Het zi
jn voornameli
jk arme gezinnen,

zi
jn medeschuldeischersverrekenen.
Hoofdelijke stemming is een stemming,
waarbijdevoorzitterde namen afroepten

waarin hoofdzeer voorkomt. Polen en
ltalië hebben in dit opzicht een slechten
naam, maar de omgeving van Leiden is
nietminder methoofdzeerbesmet.

de leden mondeling hun stem uitbrengen.

Hoofdgestel (bouwkunde). Het bouwdeelvan een klassieken tempel,dat zich

boven de kolommen (zuilen) waterpas
uitstrekt en dient om het dak te dragen
en een bekroning aan de zuilenreeks te
geven. Het hoofdgestel bestaat uit een

hoofdbalk (architraaf),een fries (lijst)en
een kroonli
jst.
Hoofdie (plantkunde). Een bloeiwijze,
waarbijdebloemenzittend ofkortgesteeld
zi
jn. De bloemen hebben een gemeenschappelijken bloembodem (madeliefje).
Hoofdkaas. Zult. M et azi
jn en kruiden gekookte vatkenskop, ontdaan van

debeenderen,fijngemaakten in vormpjes

gedaan. Hoofdkaas wordt koud gegeten.

Bi
jde boeren wordtzena deslachtdikwijlsbereid.
Hoofdzeer (geneeskunde).Besmetteli
jk
hoofdzeer,Favus.Een schimmelziekte op
hetbehaarde hoofd,zelden op onbehaarde
lichaamsdeelen en op denagels.De schim melgroeitdiep in de haarzakken en tast
zoowel'thaar alsde haarwortelaan,ten-

gevolgewaarvanhetgeheelehoofdblijvend
kaalkan worden.De schimmelgroeit naar
buiten en vormtop hethoofd dan zwavelgele korsten,die den vorm van schotel-

tjeshebben.
Hoofdzeer ziet men gewoonli
jk alleen bi
j
kinderen;volwassenen zi
jn onvatbaarvoor

Bi
jdebehandeling worden eerstdeharen

uitgetrokken.Vroeger geschiedde dat met

een pikpleister,waarbij men vele haren
tegeli
jk kon uittrekken. Tegenwoordig

heeftmeninX-straleneen goedontharingsmiddel,datechtervoorzichtigmoetworden
toegepast, anders worden de haarzakken
vernietigd.Het middelkan men dan ook
ma
ar één keer gebruiken.Die ontharing
*
I
S slechts een voorbereiding voor de

eigenli
jkebehandelingmetjodium,zwavel,
teer,of groene zeep. Deze vordert 2- 6
maanden.
De besmetting heeftveelalin den familiekring plaats van ouders op kinderen of
van kinderen op kinderen.Daarom is het
van veel belang, dat het geheele gezin

tegeli
jk behandeld wordt, anders wordt
het genezen kind opnieuw besmet. De
vrees voorkritiek van de omgeving werkt

hierbij zeer belemmerend; men schaamt
zich om meteen kap te loopen.Daarbij
komt,dat terwijl men vele huidziekten
ten onrechte voor besmetteli
jk houdt,
men evenzeer ten onrechte meent, dat

hoofdzeernietbesmettelijkis.ln sommige
landen bestaat een wetteli
jk voorschrift
voor verplichte behandeling.

Hoog aan den wind liggen (zeilen).
Zoo scherp mogelijk tegen wind zeilen.

Hoogaars (visscherij).Hoogaarts.Visschersschip in Zeeland met een lang
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uitgetrokken voorschip op een rechten
stevenbalk. Door dezen bouw steekt het
voorschip ver boven het water uit. Een
hoogaars is ongeveer 10 ton groot, is
met 2---4 koppen bemand en wordt in
Zeeland en op de Zuid-Hollandsche

stroomen bi
jdekreukel-,oester-,mossel-,
garnalen-en botvisscherijgebruikt.Door
hethooge voorschip komter weinig buiswater over.

Hooge Raad. Het hoogste rechtscollege

in Nederland,voornameli
jk belastmetde

rechtspraak in cassatie.Cassatie beteekent

vernietiging.Een bi
jzonderheid van cassatieis,datdeHoogeRaad nietdegeheele
zaak opnieuw naag onderzoeken, doch
slechts de uitspraak mag vernietigen op
grond van verzuim in vormen,verkeerde
toepassing of schending van de W et en

wegensoverschri
jdingvan derechtsmacht.
Cassatie kan worden ingesteld tegen
uitspraken, Waarop geen hooger beroep

meer mogelijk is.Bovendien berecht de
Hooge Raad in eersten aanleg ambts-

misdrijven,gepleegd door leden van de

Staten-Generaal en hoofden van departe-

deoeverwaardewind naartoegaat.,,Bezet

zi
jn oplagerwal''is de toestand,waarbi
j
men zijn schip nietmeermet'krachtvan
zeilen of van machines van den wal af
kan houden en dusmoetankeren om niet
te stranden.

Hooge wind.Noordeli
jke wind (Noord,
Noord-oost, Noordwest). Vergel.: het
hoogeNoorden.Dewind isaan denhoogen
kant,tegenover:de wind is beneden.
Op hetkompaswordthetNoorden hooger
geacht dan het Zuiden.

Hooggeld.Bi
j een openbare verkooping
wordt het goed in een eerste zitting bij
opbod ,,ingezet''. Na veertien dagen

geschiedtdetoewijzingbi
jafslag.Tusschen

inzet en afslag is er gelegenheid voor
verhooging van den inzet. A1s premie
daarvoor wordt aan den verhooger 10 rc
van de verhoogsom betaald. Dit bedrag

heet hooggeld.Ook bijden inzet wordt
een premie gegeven aan den hoogsten

biederen dezepremieheetstri
jkgeld.

m enten.

Hooggetij. Hoogtij, hooge feestdag. ln

De Hooge Raad bestaat uit drie afdee-

Hoogtijvieren:inhoogen bloeizi
jn.

lingen: de strafrechtelijke, de burgerrechtelijkeen debelastingafdeeling.
Hooge Raad van Arbeid. In 1919

besefte deRegeering,datzi
jhetbedri
jfsleven niet genoeg kende,zoodat de rege-

lingen,welkezijontwierp,nietvoldoende
rekening hielden metdeeischen derprak-

tijk.Teneindevoorafreedsdevoorlichting

te ontvangen, welke tot dusver achteraf
gegeven werd, stelde de Regeering den
Hoogen Raad van Arbeid in.
De Regeering benoemt de leden. Deze
houden voeling metde mannen derprak-

tijk en geven dan raad aan de Regeering.
Als leden worden gekozen vertegenwoordigers van patroons en van arbeidersvereenigingen,staatsambtenaren en weten-

schappeli
jke deskundigen.De minister is
voorzitter. In 1927 verscheen een wetsontwerp, waarin werd voorgesteld de
taak en de bevoegdheden van den Raad
bijde W ette regelen.

Hooge wa1 (zeilvaart).De oever,waar
de wind vandaan komt. De lage wal is

Zeeland spreekt men van ,,hoogdagen''.
Hooghalensche ziekte (landbouw).Een
ziekte der graangewassen,tengevolge van
gebrek aan kalk in den bouwgrond.Rogge

en vlinderbloemigegewassen zijn gevoelig

voorde ziekte.De rogge wordtbronsgeel,

de plant gaat kruipen.De gele blaadjes
zijnom dehoofdnerftoteen gootjegevouwen,terwijlerookeen draaiinzit.Haver
wordt spichtig, het blad wordt geel en

getijgerd.

Vroeger schreef men gele plekken in de
rogge aan de vorsttoe.Thans weetmen,
dat rogge ongevoelig voor vorst is en

dat alle rogge,die in het voorjaar niet

goed kleurt, op kalkarmen grond staat.
Hoogheem raadschap.Voorheen was de
heemraad de persoon ofde raad van personen belast met de zorg voor de watçr-

keering (di
jken),waterloozing (afwatering)
en de wegen in een klein gebied met

gemeenschappelijkewaterstaatsbelangen.In
Holland,waargeheelelandstreken gemeen-

schappeli
jke waterstaatsbelangen hadden,
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Sprak nnen Van hooge heennraden ofhoog-

op den bodem van den hoogoven;devloei-

heemraden (Del:and,Ri
jnland,W oerden,
Zeeburg en Diemerdi
jk). In hetzelfde

bare slak drijft op het vloeibare ijzer.
Taptmen slakenijzeraf,dankan mende

gebied zorgden de nederheemraden voor

de plaatselijke belangen.
In 1841 kwam er een wet op de waterschappen en dezenaam omvatte de heemraadschappen,hoogheemraadschappen,pol-

ders en droogmakeri
jen,dijkbesturen en
di
jkstoelen.W aterschap isdusdeambtelijke naam geworden.Niettemin zijn de

slak in vormen laten loopen en er straatkeien van maken. Laat men de vloeibare
slak in water loopen, dan wordt ze tot
gruis,dat tot verharding van wegen kan
dienen.Bevatdeslak veelfosforuitfosforhoudende ertsen,dan wordtzijgemalen
tot slakkenmeel en gebruikt als fosform eststof.

oude nanaen in gebruik gebleven.

Hoogleeraar. Professor, die onderwijs
geeft aan de hoogeschool. De gewone

hoogleeraar wijdt al zi
jn tijd aan zi
jn
onderwi
js.De buitengewone hoogleeraar

Hooiboom (landbouwl.Brabantschwoord
voor ponter, ponterboom (in Zeeland
polderboom),bindstok op een voerhooi.

heeftbuitendienanderebetrekkingen in de

Hooikoorts. Een ziekte, die voor het
eerst in deze eeuw bestudeerd is. M en

maatschappi
j.De bijzondere hoogleeraar

heeftgevonden,datzijveroorzaaktwordt

is aangesteld door een vereeniging om in
een bepaald vak,waarvoordievereeniging

i
jvert,collegete geven.
Hoogm is. Gezongen mis in tegenstelling
met de gewone gelezen mis.

Hoogovengas.Hetgas,datbi
j deijzerbereiding uit de hoogovens komt. Het
bevat veel waardeloos koolzuur, maar is

toch goed brandbaardoorzijn gehalteaan
kolendamp (kooloxyde). Het heeft geen
waardegenoeg,om hetdooreen buisleiding
vertevervoeren.M en gebruikthetdaarom

dooreen overgevoeligheid voorhetvergif,
dat in stuifmeel van planten voorkomt.
Deaard van datvergifisechteronbekend.
Daar de grassen in het algemeen overvloedig stuifmeel geven,dat in de lucht

bli
jft zweven,zijn het voornamelijk de

stuifmeelsoorten dergrassen,die voor het
ontstaan van hooikoorts van beteekenis

zijn. Zi
j blijven aan het sli
jmvlies der
luchtwegen kleven, zwellen op, vallen
uiteen en het vergif gaat werken.Oogen,

neus en keel gaan jeuken. Niesbuien,
vochtafscheiding en asthma volgen. Het

ter plaatse om i
jzerertsen te roosten,

schijnt, dat slechts enkele stuifmeelkorrelsreedstotdezeverschijnselen aan-

dat is te verhitten om de stoffen eruitte

leiding geven kunnen.Deze overgevoeligheid komt vooral in de hoogere standen

verwijderen,dieverdampenkunnen(water,
zwavel, arsenicum). Voorts stookt men
er ontploëngsmotoren mee,die electrici-

voorbi
jmenschenvanjeugdigenofmiddelbarenleefti
jdenisaangeboren.Een soort-

teitopwekken.Bi
jdehoogovensteUmui-

geli
jke overgevoeligheid kan kunstmatig

den gaatnog veelhoogovengasonverbruikt
de lucht in.
Hoogovenslakken. Om te voorkomen,

worden opgewekt, door inspuiting van
eiwitafkomstig van een vreemde diersoort.

Spuitmen bijeen proefdierbloedweivan
een andere diersoort onder de huid,dan

dat hetvloeibare i
jzer in den hoogoven

ziet men geen bijzondere verschijnselen.

fen bij. De verhouding is afhankelijk

M aar herhaalt men later die inspuiting,
dan wordthetproefdierziek.Hetisovergevoelig geworden voor vreemd eiwit,

verbrandt, voegt men er behalve brandstof,ook kalk,kleien kiezelhoudendestofvan den aard derertsen.Somm ige bevatten
reeds voldoende van deze stoffen. De

massa smelt; de vloeibare bi
jmengselen
noemt men vloeibare slakken. De vloeibare slakomhulta1shetwarehetgesmolten

ijzer,althansdeinwerkingvan dezuurstof
opheti
jzervermindert.Slakeni
jzerzakken
W oordverklaring.

hetgeen reedsblijkt,indien men heteiwit
in de huid wrijft: de ingewreven plek
wordtrood en gezwollen.Bijhooikoortslijders gaat het a1s methetovergevoelig
gemaakte proefdier: het stuifmeel werkt

a1svreemd eiwit.Gewoonlijkisdepatient
alleen gevoelig voor enkele stuifmeel14
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soorten.à4aaktnAen een krasop de huid

enwri
jftmendiekrasin meteenaftreksel

sens, primulaplantjes. De verschijnselen
zijn dezelfdea1svan hooikoorts.

van het stuifmeelvan een plant,dan kan
men uit deterugwerking van de huidkras
zien, of het lichaam al dan niet overgevoelig is voor deze stuifmeelsoort. De

Hoornvlies (ontleedkunde). Aan de
voorzijdevan 'toog gaathetwitte harde

proefop dezewijzeherhalende,kan men

schi
jnend vlies;hethoornvlies.Men ziet

de soorten vinden, welke de hooikoorts
van den patient veroorzaken. Dit is van
belang voor de behandeling. M en kan

dan nameli
jkeengeneesserum van paardebloed bereiden door gebruik te maken
van deze bepaalde stuifmeelsoort.Daartoe
wordthetpaard meteen aftrekselvan het
stuifmeelingespoten.In hetbloed van het
paard ontstaatdan een tegengif.Hetbloed
wordt daarna gedroogd en a1s geneesmiddelingenomen.

oogvliesoverin een sterkergebogen,doordoor het hoornvlies heen het gekleurde
regenboogvlies met den ronden oogappel.

Hoos(scheepsbouw).Eenhoosisin het
algemeeneenkoker,eenbuisje,eendoosje,
een overtrek.Kettinghoos,touwhoos.Hoos-

platenzijntweehuidplatenaandenschroefsteven van een schip,welke dienen om de
omgeving van de hoos van de schroefas
te versterken.

Er isnog een andere behandelingswijze.
Spuitmen den patiënteen kleine hoeveelheid stuifmeelgif in en herhaalt men die

inspuiting,danisdepatiëntindenhooiti
jd

Hoos (paarden). Leeren overtrek om
destrengenvaneengareeltuig(afb.blz.210)
(vergeli
jk:hoes:overtrek).Bijuitbreiding

in dezaden zit.Men mijdtdusallemeel

de beide strengen met hetleerwerk.Elke
streng heeft een lus voor den zwing en
aan hetandere eind een blokje,dat door
het oog van het gareel gestoken wordt.
De hoos verbindt dus het gareelmet den
zwing,waaraan hetpaard trekt.

van haver,tarwe,gerst en mais en houdt
zich aan een dieetvan aardappelen,boek-

r

ongevoelig geworden. Deze behandeling

naoetechterelkjaarherhaald Nzorden.
Nog een andere geneeswijze berustop de
veronderstelling,dat het vergif nietenkel
in het stuifmeel der grassen, m aar ook

weit,sago,bananen en kastanjemeel.De
overgevoeligheid zou dan uit moeten

blijven.Afdoende zijn die geneeswijzen
niet.
M en heeft de vergiftigheid van het stul
*fmeel van onderscheidene planten en de
hoeveelheid ervan in de lucht,nauwkeurig
bestudeerd.Planten, wier stuifmeeldoor
insecten worden overgebracht, hebben
geen praktische beteekenis voor de hooikoorts.Andersishetmetdeplanten,wier
stuifmeeldoorden wind wordt verspreid.

Hiervan zijn de grassen de voornaamste.
Rogge heeft zeer vergiftig stuifmeel,maar

de korrels zi
jn z66 zwaar en z66 groot,
dat ze nooit ver weg zweven. Ook rood
zwenkgras en kamgras hebben zeer vergiftig stuifmeel.Het eerste is zeer over-

vloedig. ln het geheel zijn er twintig

Haam,hoos en singelvan een paardetuig.

grassoorten,die hooikoortskunnen geven.

Minderdikwijlsdanovergevoeligheidvoor

Hoos (gereedschap).Een lange,smalle

stuifmeel, komt overgevoeligheid voor
andere stoffen voor: stof van huizen,
kattenhaar, paardenhaar, veeren in kus-

houten schop,waarmee men water schept

(hoost). Hoosvat. Een boot leeghoozen,
waschgoed nathoozen tafb.blz.211).

HOOS- HOPPER

Hoos (wervelstorm).Indien een lucht-

In Amerika komen zware windhoozen

laag op groote hoogte metgroote snelheid

voor,tornado's genoemd.Zijtrekken ge-

over lagere luchtlagen heenstrijkt, dan

heele staten over en laten een breed

ontstaat op de grens der lagen een luchtwerveling, welke soms a1s een rollende
wolk waarneembaaris.Hetverlengde van
zulk een werveling naar de aarde toe,
noemt men een windhoos.W aar de hoos
de aarde raakt,worden voorwerpen opgezogen en buiten het middelpunt ontstaan

SPOOr na.

hevige winzen.Raaktde hooshetwater,
dan kanwaterwordenopgezogen enspreekt
men van een waterhoos.

Een cycloon is iets anders. Het is een
orkaan, het gevolg van een streek van
lagen druk. Cyclonen komen vaak voor

in M exico,Bengalen,op dePhillippijnen,
in OostAzië.M en noemtzedaartaifoons.
Hopm an. Vroeger de bevelhebber van
een afdeeling,een vendel,een compagnie

krijgsvolk: de kapitein.Thans een verouderd woord,datbijdepadvindersweer
in gebruik is gekomen.
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Hopper.Dri
jvendezandbak,diegebruikt
wordt bij het baggeren of zuigen van
zand naet rnachines. I)e rnachine baggert

in den hopper.Een zandzuigerzuigtvijf
maalzooveelwater a1s zand op.Hetzand
bezinktin den hopperen hetwatervloeit
over den rand weg.W anneer de hopper
vol is, vaart men hem naar de losplaats,
waar zich een andere machine bevindt,
die water in den hopper spuit en zand
metwatereruitzuigt.Doorbuizen worden
water en zand geleid naar de plaats,waar
men het terrein wi1,,opspuiten''.

*

Onderlosserszijn hoppersmeteen bodem,

*

+

<*

dieopen kan klappen.Deze gebruiktmen

bi
j hetdempen.
Een hopperzuiger is een zandzuiger met
een hopperin eigen bun.Heeftdehopper-
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Hoosvat .

Een hoosis meestaleen begeleidend ver-

schijnsel van onweer; men heeft waargenomen,datdehooszichevenwijdigmet
hetonweervoortbeweegt.Bi
jdebekende

zuiger zijn bun volgezogen, dan staakt
hi
jhetzuigen en vaartnaarde losplaats,
waar een andere machine den bun leeg-

zuigt. Er zijn echter ook zichzelf leegzuigende hopperzuigers.
M en gebruikt hopperzuigers in gevallen,

waarbi
j kleinehoeveelheden grond verzet
moeten worden bv.bijhetuitdiepen van
een haven. Voorts doen hopperzuigers
dienstin zee,wanneerhetladen in afzon-

windhoozen in den Achterhoek in Augus-

derlijke hoppersnietmogelijk is.
Hoppermolens zi
jn zel:adende emmerbaggermolens. Hierbij wordt dus het

tus 1925 en Juni1927 bevond zich ten

zand niet opgezogen, maar opgebaggerd.

Nvesten,dus links van de hoosbaan,een
strook van hevig onweeren zwaren regen,

Stoomhoppers zi
jn hoppers met stoom-

terwijl ten Oosten, dus rechts van de
hoosbaan, het mooi weer was. Op dit

verschi
jnsel berust de theorie,op grond
waarvan men de windhoozen tracht te
verklaren.

vermogen,die niet gesleept behoeven te
worden doch op eigen kracht varen. In
ons land worden stoomhoppers gebruikt,
gebouwd meteen laadvermogen van 2700
ton en naeteen naachine van 1000 paardekracht.
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HOR- HORZEL

Hor (waterbouwkunde). Vlechtwerk,
gevlochten plaatvan wilgenrijs.In houtrijke streken gebruiken de boeren veel
van deze horren ofhorden a1shek.

Eenraamhorisfijni
jzergaas,ineenraampje

gespannen om vliegen te weren.
Een aardappelhor is een zeef van latten,
om aardappelen te zeven.Grindhor.

boringen bli
jkt het, dat gronden,welke
in hetzelfdetijdperk deraardvorming zi
jn
ontstaan,in dichtbi
jelkaargelegen plaatsen, op zeer verschillende diepte liggen.

Zoo vindt men bi
j Sittard de steenkool
op onbereikbare diepte bv. 1500 meter,
doch even benoorden Roermond ligt ze
op 600 meter diepte.Horsten en slenken
komen in Limburg vooren in hetOosten

Hordijs (vestingbouw). Houten galerij

van onsland.DeHorstvan W insterswi
jk

ten den muur te ondermijnen.Men ziet

is van belang voor de zoutwinning. De
Peelhorst is een steenkoolgebied met de
dorpen Helenaveen,M aasbree.Kesselen
Baarlo.

buiten den vestingmuur uitstekend, van
waar men kokend water en heete teer
op de belegeraarsgoot,wanneer ze tracht-

thans nog in oude vestingmuren gaten,
waardoor men balken stak, welke de

Horst. Nest van een grooten vogel.

planken van de galeri
j moesten dragen.

Adelaarshorst,ooievaarshorst.tafb.blz.zlz)

Boven die balkgaten ziet men grootere
aten, waardoor men van de binnen-

walgang op de hordi
jzen kon konaen
(moordgaten).
Horlepilp. Verbastering van hornpi
jp,
een blaasinstrument met hoornen mond-

stuk.Ook een dans,welkebi
jdemuziek
van een horlepi
jp werd uitgevoerd door
Engelsche matrozen.
Horrelvoet.Klompvoet.Horrelen,horten
isstrompelen.Dehorrelvoetiseen gebrek,

waarbi
jdevoet,diebijdezuigeling reeds
wat naar binnen gekanteld is,te ver naar

binnen staat.Veelalstaan bi
j een horrel-

Ooievaarshorst.Vorstpannen.
M akelaar op het dak.

voetook de teenen benedenwaartsgericht,

zoodat de voet gestrekt staat (steltvoet).

Horzel(veeteelt).Een grootsoortvlieg,

De behandeling van horrelvoeten bestaat
in toepassing van verbanden, waarmede
terstond nadegeboortebegonnenmoetworden.M en tracht met die verbanden den
voetnaarbuiten te draaien.M en behoort,
wanneer het kind gaat loopen,daarmede

geelmetzwartgekleurd,die sterk behaard
is en die niet steekt. De vlieg legt haar
eieren op de huid van onze huisdieren

z66 vergevorderd tezijn,datde voetzool

komen delarfjesin denbekvan hethuisdier;zi
jgaanvervolgensverderhetlichaam
in.Bi
jden runderhorzelhechten zich de

opdengrondkomt.In zwaregevallen iseen

kunstbewerking (operatie)noodzakeli
jk.
Horst (aardkunde). In de aardkunde
onderscheidt men horsten en slenken.

Ten tijde van de vorming van de aardkorst ontstonden inzinkingen in den vorm
van breede scheuren, welke later met

dilivium (zand en veen)opgevuld werden.
Dezeinzinkingen zi
jn de slenken.Aan de
o
pps
etr
kn
tesle
isnke
erng
nien,
hor
evl
nae
teez
verma
schi
ar
lbi
tus
js
ac
ahe
rdn

(gelestipjesop deharen).Alsdie eieren
uitkomen,veroorzaken delarfjeswatjeuk,

waardoor het dier zich gaat likken. Zoo

larven vast aan den slokdarm ,vervolgens
zwerven ze door het lichaam en komen
ten slotteonderdehuid van den rug,waar
ze de bekende wormbulten veroorzaken.
Die bulten breken door en de larven

komen op den grond terecht,waarin zij
zich verpoppen.Dewaardevan dehuid van
het rund vermindert sterk door de gaten,
die ten slotte litteekens worden.De larf
van den paardenhorzel hecht zich vast

HOUTGEEST- HOUTVESTER
aan den maagwand en als ze volwassen is,

wordtzijmetden mestgeloosd.
De schapenhorzellegteieren in de neusgaten van schapen. De maden kruipen
omhoog en vestigen zich in devoorhoofds-

zee voor de paaiing. De visch heeft een
puntigen snuit,is30- 40 cm lang;houting
beneden delengte van 25 cm mag volgens

deVisscherijwetnietvervoerd worden.

holtevan denkop.Zijkomen naarbuiten,
indien zijvolwassen zijn.Zie bi
jzen.

'<outsnip. Snee wittebrood nnet kaas en
roggebrood.

Houtgeest. M ethylalkohol, CH 3OH.

Houtvaten (plantkunde). In het algemeenzijn,,vaten''indeplantendebuizen,

Houtgeestwasvroegereen bijproduktvan
de houtskoolbereiding.M en verhitte hout

in ijzeren retorten en koelde de gassen,
welke zich daaruit ontwikkelden,af.M en
verkreeg dan een dunne vloeistof en teer.
Die vloeistof bevatte houtgeest en verder

azi
jnzuur,aceton carbol,toluol,formalde-

die vloeistoffen vervoeren.Houtvaten vervoeren water en opgeloste zouten. Zeefvaten vervoeren water en voedingstoffen:
zetmeel,olieen suiker.M en kan de houtvaten beschouwen als reeksen van houtcellen boven elkaar,waarvan de tusschen-

hyde.Tegenwoordig m aaktmen houtgeest
in het groot uit kolendamp en waterstof
van dehoogovengassen.De ruwehoutgeest

schotten verloren zijn gegaan.Men kan

is een geelachtige vloeistof, die bij 66

cellen, die vezels vormen. Hoe sneller

ze ook beschouwen als gangen tusschen

de houtcellen, dat zi
jn de langgerekte

graden kookt, mengbaar is met water
en een soorteli
jk gewicht heeftvan 0,840.
Zonder verlof van den Koning mag hier
geen houtgeest gestookt worden,hetgeen

hethoutgegroeid is,hoe wi
jderdehoutvaten zijn.In het voorjaarshout zijn de
houtvaten wi
jd. In het najaar gaat de

verband houdtnaetden accijns,die zeer

wordt,isvasteren dehoutvaten zi
jn nauweren fijner.Daardoorontstaateen verschilin dekleurvanvoorjaars-en najaarshout, wel
ke kleurverschillen als jaarringen kenbaarzi
jn.Zeefvaten zijn lange

hoog is,n1.180 gulden de honderd liter.

De accijnsbepaalt dus in hoofdzaak den
prijs.Fabrikanten kunnen onthe/ng van
accijnskri
jgen.VoortsisbijK.B.van 14
Sept. 1872 voorgeschreven, dat alkohol,
dienietbestemd isvoorinwendiggebruik,
gemengd moetworden met houtgeest,om
er een Onaangenanûen geur aan te geven.

Houtgeestisvergiftigen kannierontsteking
en blindheid veroorzaken.Het inwendige

groeilangzamer;hethoutdatdan gevormd

buisvormige cellen boven elkaar, welke
door openingen met elkaar in verbinding
staan. In naaldhout kom en geen hout-

vaten voor.Het waterverlies is bi
j deze
planten geringen hetvervoervan hetwater
geschiedt door de houtcellen zelf. Deze

gebruikvan achtgram kan reedsdoodelijk
zi
jn.Bekend is nog de massavergiftiging
te Berlijn in 1912,toen een grootaantal

hebben doorboorde tusschenschotten.(Zie

foezeldrinkers vergiftigd werden, zonder

Houtvester.. Boschbouwkundige

dat men aanvankeli
jk de oorzaak ervan

wetenschappelijke opleiding.De naam is
aloud:zoolezen wi
jin de geschiedenisboeken,datJakoba van Beieren bi
j haar
huweli
jk metFransvan Borselen in 1433

gissen kon.De voorstandersvan hetalko-

holverbod in Amerikaverzuimden nietbij
voortduring tegen het gevaar van vergiftiging met houtgeest te waarschuwen.

Sommigepersonenzi
jnongevoelig,anderen
overgevoelig voor houtgeest.

Houtgeest wordt gebruikt bij de vernisbereiding en lost veel beter vet op,dan
gewone alkohol.

Houting (visscherij).Een trekvisch,die
evenals de forel na verwant is aan den
zalm.Houting wordt evenals de zalm in

beken geboren en trekt na een jaar naar

hofstippels).
met

het houtvesterschap van de Haarlemmernaeer naocht behouden.

Na hetherstelonzeronafhankelijkheid in
1814werdhetoppertoezichtoverjachten
visscheri
j opgedragen aan een opperhoutvester,diedejacht-envischaktenverleende,
dentijdvandeopeningderjachtbepaalde
en het toezicht op het vischtuig regelde.
In 1852 werd de titel afgeschaft en dit
beheer opgedragen aan den Commissaris
des Konings. Van 1852- 1865 waren er

HOUTZEEP- HU ISM AN
in Nederland geen houtvesters meer.
Daarna werd de titel weer gekozen voor
ambtenaren in Indië,diehetbeheerkregen
overeen boschafdeeling.Toen in 1899 het
Staatsboschbeheer in Nederland werd ingesteld,werden de bosschen der domeinen

ingedeeld in houtvesterijen en onderverdeeld in boschwachterijen (Houtvesterij
Assen,Breda,Haarlem).
Voorts bestaat de titelvan houtvester Op

lange kanon en langer dan een mortier.
M et houwitsers beschiet men troepen
achter dekkingen.Op korten afstand kan
ook regelrechtop hetdoelgerichtworden.

Hui (kaasmakerij). M elkwei;hetgeen
overbli
jftvandemelknadekaasbereiding.
Huig (ontleedkunde).Kegelvormig aan-

hetkoninkli
jk domein ,,HetLoo''en ook
deNederlandscheHeidemaatschappijkoos

hangsel van het weeke gehemelte. Zeer
algemeen heerscht de meening, dat men
met peper en zout den huig lichten kan,

dezen titelvoor eenige ambtenaren.

d.w.z.kan laten slinken,indien deze bij

Houtvesterskri
jgen hun wetenschappeli
jke

keelontstekinggezwollen is.Hetlichten van

opleiding aan de hoogeschool te W ageningen.Na een vi
jfjarige studiekrijgtde
student den titel van landbouwkundig
ingenieur,tuinbouwkundigeofboschbouw-

denhuig,op dezewijzetoegepast,isdoelloosen gevaarli
jk.

kundige. Dan kan hij benoemd worden
tothoutvesterbijhetStaatsboschbeheeren
tot houtvester bi
j het Gouvernements-

een lange kapmantel door mannen en

boschwezen in Nederlandsch-lndië. De

djatibosschen langs de Noordkust van
Java beslaan 700 duizend H.A.en zi
jn
verdeeld in 34 houtvesteri
jen. In lndië
worden echter landbouwconsulenten ook
houtvesters genoemd en een landbouwconsulent eerste klasse heet daar opperhoutvester. Het Duitsche woord Förster.

(Forst:bosch)beteekentboschwachter.

Huik (zeilvaart).Vroegerwaseenhuik,

vrouwengedragen.(Dehuiknaardenwind
hangen). Thans wordt het woord nog

gebruiktvoorhetzeilkleed,dat hetgrootzeil van voor anker liggende schepen
dekt.Hetgrootzeilwordtdan om den giek
geslagen en metde huik bedekt.

Iluisbakken. Zelf gebakken, huisbakken
brood.

(lverdrachtelijkindenzinvanalledaagsch,
laag bi
jden grond,bekronapen.

Houtzeep. Een saponinehoudende stof,
die in schilfers in den handelis en verkregen wordt door den bastvan den tropischen quillaboom met water uit te
trekken en de verkregen oplossing in te

Huislook.Een kruidachtig gewas,behoorend tot de vetplanten, waarvan het sap,

dampen.De vaste stof,welke overblijft,

gebruikt geneesmiddel tegen scheurbuik.
M en kweekt het meestalop daken;ieder
dak had vroeger wat huislook.

wordt tot schilfers verwerkt. Houtzeep
gebruikt men om geweven stoffen met

teere kleuren en fi
jnewollen weefselste
wasschen.
Houtzeep is een geheel andere stof dan
gewone zeep. De laatste splitst zich in

warm water en daarbij wordt kaliloog,
gevormd,datnadeelig voorwollen weefsels
is.Van daar dat men wollen stoffen liever
wascht m et koud water of met houtzeep.
Vroeger gebruikte m en in plaats van
houtzeep de zeepwortel, afkomstig van
hetAziatischezeepkruid,datook saponine
bevat.Thansgebruiktmen ook we1ammoniakzeep voor hetzelfde doel.

Houwitser (krijgskunde).Lichtveldgeschut,Kortkanon,korterdan hetgewone,

naar men beweert, genezend werkt bi
j
ontstekingen in den mond en bij kinkhoest. Eerti
jds was huislook een veel

Huisman.In den ti
jd van hetleenstelsel

was het woord huisman de naam van een
Vri
J
'en boerofpachter.M en onderscheidde
toen geërfden,datwaren de eigenaarsvan
erven , waaraan het markerecht was verbonden,die dus een aandeelin de mark
hadden.Verder de meiers of huislieden,
pachters zonder aandeel in de mark en

ten slottedekottersofkeuters,vrijgelaten
li
jfeigenen,dievergunninghaddenbekomen
eenhuisjeop degemeenemarktebouwen.
Thans verstaat men onder huisman een
dorpeling, een landman en verder ook
gezinshoofd in het algemeen. ln deze

HUISM EESTER- HUL
beteekeniswerd hetin hetlaatstdervorige
eeuw gebruikt in het woord y,huismanskiesrecht'': stemrecht van den belastingbetalenden burger.
In de benaming ,,huismansappel'' is
huisman een eigennaam.Huismanswoning:

kleine boerderi
j.
Huism eester.Iemand,die aan het hoofd

staat van den huishoudeli
jken dienst in
een gesticht. Eertijds algemeener dan
thans;som swasdehuismeesterbestuurslid
van de inrichting.

l<uisnlerk. s4erkteeken aan den gevel
van een huis, een gevelsteen met het
teeken, dat het huis m erkt. Oorspronke-

Huiszwam .Een paddenstoel,dievoorhet

houtwerk in huizen zeer gevaarlijk is,
omdathijeen zwamvlok vormt,die zich
over groote afstanden kan uitbreiden.

Duisternis, weinig luchtverversching en
vochtigheid bevorderen den groei. Een
hoed brengt deze paddenstoelniet voort,
maarwelvormtde zwamvlok een kleurige
korst op het hout, Op welke korst zich

waterdruppelsvormen (vandaar de naam
meruliuslacrymans).Somsgelijktdekorst
op een walen wordtzij1.
--4 cm dik en
een meter lang. Een eigen geur, zooals
vele paddenstoelen hebben, heeft de

huiszwam niet,maar zij veroorzaakt we1
een muffen reuk in de kamers.De sporen

van de huiszwam kiemen moeilijk en de

lijk washeteen geheimzinnig teeken ter

verspreiding geschiedt dan ook vaker
door besmet hout,dan door de sporen.

hethuismerkeen persoonlijk merk,hetzi
j

Daarom ishetgevaarli
jk om ineen nieuw

afwering der booze geesten. Later werd

a1s handmerk, a1s koopmansm erk of a1s

kunstmerk.Dezegelsvan adelli
jke,zoowel
alsvannietadellijkegeslachtenwarenvooral

huis, oud hout te gebruiken.
Hoeweldehuiszwam zichookopdrooghout

uitbreidt,enzelfshout,datjarenlangdroog

in de14e eeuw zeereenvoudig en bevatten

is geweest,nog levende zwamvlokken kan

bi
jnaalleeen zgn.huismerk.Dezemerken
gelijkenveelop runenteekens.Vaakhebben

van huiszwam,te zorgen, dat het huis

ze den vorm van een 4.M en beschouu

het kruisje,dat een handteekening vervangt als een overblijfsel van zulk een
persoonlijk rnerk. Vee en handelswaar
werden vroeger van het huismerk voorzien en ook op grafsteenen werd het
aangebracht.

Huisorde (eereteeken).Een orde,niet
door de W etingesteld.De Huisorde van

Oranje is in 1905 ingesteld door de
Koningin.Dezeordeheeftvi
jfklassen.
Huisvredebreuk. Artikel 158 van de
Grondwet bepaalt,dat binnentreding van
een woningtegen denwilvan den bewoner,

alleeninbijzonderegevallen (b.v.opsporing
van strafbare feiten) geoorloofd is; de

bevatten,isdebestewijzevan bestrijding
droogblijft.Verderisluchten van vloeren
en bestri
jken ervan met ontsmettende
middelen nuttig tegen voortwoekering van

dezwam.Blijfthethuisvochtig,dan kan
de huiszwam zich zelfs over steenen uitbreiden en zoo nieuw hout bereiken.

Dikwi
jls gaf de aanwezigheid van huiszwam aanleiding tot rechtszaken tusschen
huurders en huiseigenaars. In Duitschland is de aantasting door huiszwam een
koopvernietigend gebrek.
ln het bosch komt de huiszwam niet
VOOr.

Huizing (zeevaart).Garen,geslagen van
3 draden geteerde hennep, dat gebruikt

wordt bij het marlen (li
jk aan een zeil
naaien)ofom weePijnen (li
jntjestusschen
dewanten,welkealssporten van een touw-

woning is onschendbaar. Huisvredebreuk
wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste zesmaanden ofmeteen geldboete van ten hoogstedriehonderd gulden.
Het gerechtshof te Amsterdam heeft de
betreding van een begraafplaats,tegen het
verbod van het bevoegde kerkbestuur,

ladderdienstdoen)aandebuitenstehoofd-

gelijkgesteld metwederrechtelijke binnen-

Hu1 (kleederdracht). Een Noord-Hollandsche neepjesmuts. De zijdelingsche

treding van een woning.

touwen van het want te bevestigen.

Huizing is driedraads,marlli
jn is tweedraads. Huizing wordt ook gebruikt om

te bindselen (eind van een touw te omwinden).
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X ZARENM UTS- IEPENZIEKTE

punten worden naar boven tegen het
hoofd gevouwen.

deiepziekte heeftzich overgeheelEuropa
uitgebreid.Alleen Denemarken en Schot-

Huza/enmuts (keuken). Amandel met
een mutsjevan chocolade.

land zi
jn nog vrijgebleven.Meqstalzi
jn
het boomen van 10--40 jaar, dus van
middelbaren leeftijd,welkeaangetastwor-

reepen koek ofeen platte vierkante kruid-

den. M en ziet op de doorsnede van de
takken bruine vlekken en stippen; de
zwam met haar zwamdraden en de gevormde gom in de houtvaten en in de
omgeving daarvan.
De zwam doetgeen kwaad aan de bruikbaarheid van het hout, dat buitengewoon
geschiktis voorwagensen voormeubelen.
s/oor betinanaeringen en voor voorwerpen,

koek,vroegervaak bijbruiloften gegeten.

Nvelkeaan het weerzi
jn blootgesteld,is

Huzarensla.Fi
jngemaakt koud vleesch,
vermengd m et koude aardappels, hardgekookteeieren,gekooktebieten,augurken,

uitjes,zout,peperenmosterd.Hetgerecht
wordt bedekt met oliesaus.

Hijlikmaker.Heiligmaker.Lange,platte

Iepenziekte.Iepziekte.Ziekte der iepenboomen,die veroorzaaktwordt door een
zwam ,groeiendindehoutvaten,welkewater
en zouten door den boom voeren. Deze
zwam vormtin die vaten een gomachtige

stof,die ze verstopt,zoodat de bladeren
gaan verwelken en de takken verdorren.

Veelalblijven de bladeren aan detoppen

der takken het langst in leven,waardoor

vaantjes gevormd worden. De ziekte is
ongeneeslijk.Begieting derwortelshoudt

weliswaar den watertoevoer eenigszins
gaande, maar geneest de ziekte niet. In
1919 is ze voor 'teerstin ons land,waar
meeriepen groeien dan in andere landen,
waargenomen en bestudeerd.In 1925 was
ze hier heerschend. Rotterdam had in
1920 24 duizend iepenboomen, waarvan
vöör1932de helft gerooid moest worden.
Reedsvroegerhad men grooteiepensterfte
waargenomen zonderdeoorzaak tekennen.
In 1884stierven alleiepen in hetHydepark
te Londen.In 1836 gingen alle iepen te
Brussel dood. In 1858 te Kuilenburg,

Ni
jmegen en Utrecht.

Dekennisderziektedanken wegeheelaan
Nederlandschevrouwen.Spierenburg heeft
in 1925 de ziektebeschreven,Schwartz te
Amsterdam vondin een bepaaldezwam den

iepenhoutnietgeschikt.Tengevolgevande
veelvuldige rooiingen is het iepenhout
goedkoop geworden.M en plantthansveel
lindeboomen,waar men andersiepen zou

hebben geplant en hierdoor is de prijs
van lindeboomen sterk gestegen.

Deiepenspintkeverszi
jnkleine,glimmende,
zwartbruine torretjes van gedrongen
lichaamsbouw, welke zich boren in den

bastvan zwakke (reedsaangetaste)iepen-

boomen,om daareieren te leggen en zich
te voeden metweefseltusschen schors en
spint. Gezonde boomen kunnen ze geen
kwaaddoen,omdatdekrachtigesapstroom
uit de gemaakte opening hun het verder

werken belet.Aan debinnenzijdevan de

schors,welkevan gestorven boomen afvalt,
kan men zien hoe de kever heeft geleefd.

Men ziet erde eigenaardige vreetfkuren
op.Een middengangisdievan dewijfjeskever en de daarvan afgaande zijgangen,
welke loodrecht op de moedergang staan,
zijn de gangen der larven, kleine witte
wormpjes,welkezich aan het eind van de

gang hebben verpopt. De jongekevers,
welke zich uit deze larven ontwikkelen,
hebben zich daarna door de schors heen
naarbuiten geboord en men zietdezuiver

ronde gaatjes in de schors.
Dejonge keversvliegen terstond naarde

verwekker;W esterdijk,Roepke,Bertram,

toppen van naburige gezonde iepen en

Buisman hebben de studie voortgezet en

eten aan de twi
jgen,welke zijbesmetten

daarbijkunnenvaststellen,dathetdeiepenspintkeverszijn,diedeziekteoverbrengen.
à4en spreektdaarom in hetbuitenland van
de N ederlandsche iepziekte. Sommige

schri
jvershebben den naam nietbegrepen

en meenen,dat de uitbreiding der ziekte

van Nederland is uitgegaan.Hoe ditzij,

metde sporen van de zwam ,meegebracht
van den ouden zieken boom.De schimmel
gaatdan groeien in dehoutvaten,vanboven
naar beneden. Zoo komt het, dat men
soms de zwarte stippen en strepen wel
ziet aan de hooggelegen deelen van den
boom en nietaan de onderste houtdeelen.

IER- INKTVISSCHEN
Na eenige maanden evenwel is de zwam
tot in den wortel afgedaald. M en heeft
datalleskunnen nagaan doorkunstmatige
besmettingen,welketevenshebben geleerd,

In den wind gaan (handel).Speculeeren

datersoorten vaniepenzijn,welkeonvatbaar voor de ziekte zijn.De zwam laat
zich zeer gemakkelijk kweeken en voor

koopen.

besnaettingsproeven gebruiken.
A4en kxzeektthans onvatbare iepensoorten
door griffeling van enthout,afkomstig uit

Japan,op onderstammenvanden Hollandscheniep.Terbestrijdingvan de ziekte is

hetgoed dezieke boomen te vellen en de
schorstevernietigen.Bestri
jken metruwe
carbolineum isook voldoendegebleken om
deiepenspintkeversteweren.Eigenarenvan
iepen kunnen in ons land gedwongen
worden, op grond van het KB van 18
April1930,om stervende iepen te rooien.
Hetopsporen vandieboomenisopgedragen
aan het Staatsboschbeheer en aan den

plantenziektekundigen dienst. E1k jaar
worden duizenden boomen aangewezen.

Ier (landbouw). Vloeibare mest, gier,
aalt,tin deoosteli
jkeprovincies).Ierbevat
ureum, dat gemakkelijk ontleedt en in

à la baisse,speculeeren in de contram ine,
verkoopen metuitgestelde levering en met

de hoop latervoor lagerpri
js te kunnen

Bij de zeilsport is de uitdrukking ,,in
den wind'' niet bekend; men spreekt

daarvan zeilen bijden wind ofhoog aan
den wind,wanneermen zeiltin derichting

zoodichtmogelijk naardenwind gekeerd.

Indische spekkoek. Een fijn baksel,
bestunde uitlagen koekdeeg,welke ieder

afzonderlijk gebakken zi
jn.Op de doorsnede gelijktzulk een koek op doorregen
spek. Het koekdeeg is sterk gekruid,

voornameli
jk met cardamom en daaraan
ontleent de spekkoek haar bijzonderen
snnaak.

Ingeschreven cirkel (wiskunde).Cirkel,
die beschreven wordt binnen een, uit

rechtelijnensamengestelde,geslotenhguur
en die elkderzijdenvandiefkuurineen
punt raakt.

ammoniak overgaat. De waarde van ier

Ingeschreven veelhoek (wiskunde).

vermindert,alszijaandeluchtwordtbloot-

Veelhoek,welke beschreven is binnen een
cirkel en waarvan de hoekpunten liggen
in den omtrek van den cirkel.

gesteld,doordatdeammoniak vervluchtigt.
Iersch m os. Zeewier,dat veel aah de
Iersche kust voorkomt,maar ook aan de
onze. Gekookt metwater,levert het een
geleiachtige massa,die gebruiktwordtals
huismiddeltegen hoest en ter verbetering
van den smaak van levertraan.

Inhouten (scheepsbouw). De ribben
(spanten)van een houten schip.
Inklinken. Nazakken van grondwerk.
M enrekentvoorklinkvan nietaangestamp-

ten grond 5 % van de hoogte. Ook spreekt

Im ker, Um ker. Iemand die y,immen'':

bijen houdt.

men van inklinken voorhetzakken van den
grond van nieuwe polders.

Inbakker (visscherij). Een rang onder
hetjonge scheepsvolk bi
j een zeilbeuger.

Inkroozing.Nest,inkerving in werkhout,
gemaakt om een ander onderdeel daarin
te passen. Inkroozing in de trapboomen

komenbijhetinhalenvandebeug.(Sneuen
zi
jndeli
jnen,waardehoeken aanbevestigd
zi
jn).

(zijplanken van een trap)voorde treden.

Deinbakkerzorgtdatdesneuenin den bak

Onder hem staat de omtoor,die de beug-

visch den kop afsnijdt. De speeljongen
ofprikkebijterbijtdeprikken,diealsaas
moeten dienen,dood.
Op haringloggers heeft men voor zulke

jongens weerandere benamingen: reepschieter, afhouder, oudste,jongste,enz.

Inkroozing in de duigen van een ton ona

den rand van den bodem in telaten (afb.
blz.156).
Inktvisschen. W eekdieren, waarvan
slechtsenkele soorten meer in onze zeeën
worden aangetroffen. Een groot aantal
geslachten en soorten komen echter voor
in versteeningen in de oudste aardlagen.
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INLAAGDIJK-INSCHIETEN

Zeerbekend zi
jn defossielenderammons-

hoorns,die alleen voorkomen in de eerst
gevormde aardlagen van onze aardkorsten
wieraanwezigheid daardusden ouderdom
van de aardlaag bepaalt.
De thanslevende inktvisschen hebben als
darm een ingewandzak, een mantel, die
water kan opnemen en met kracht wegpersen,waardoorhetweekdier zich voortbeweegt.Verder hebben inktvisschen den
merkwaardigen inktzak,een peervormigen
zak,gevuld met een donkere vloeistof,

Inscharen (veeteelt).Eigenli
jk:gebruik
maken van hetrechtvan aandeel(vergel.
Eng. share) in een gemeenschappeli
jke
weide.r,scharende en niet scharende erfgooiers''. M en gebruikt in Gelderland
het woord ook voor het weiden van eens
anders vee tegen vergoeding.

welkedeschildersalsverf(sepiagenaamd)
gebruiken. Deze zak mondt uit bi
j den
aars en door uitstorting van den inkt
m aaktdevluchtendeinktvisch zich onzicht-

baar.Aan de rugzijde van den mantel

bevindt zich een poreuze schelp. Deze
vindt men soms aan het strand en wordt
zeeschuim genoemd.Zeeschuim heet ook
het eiernest van den wulk,dat eveneens
op het strand gevonden wordt.

Inlaagdijk.Een binnendijk,die hetland

tegen overstrooming beveiligt, indien de

buitendijk doorbreekt;een slaperdijk dus.
De inlaagdijk legde men ten minste 150
meter binnen den zeedijk, opdat het
instroomende water den inlaagdi
jk niet
zou beschadigen.Eerti
jdspastenaen deze
wijzevan beveiligingtoein Zeeland,waar
nog oude inlaagdijken tevinden zijn.De
bekende broedplaatsen van meeuwen op
het eiland Schouwen zijn gelegen op

Standvinken op porren (stiepen).

eilandjesin hetwater,tusschen die ,rin-

Aan elke standvink twee korbeels.

lagen'',dienu a1sboezem voordebemaling
dienst doen.
Tegenwoordig maakt men geen inlaag-

Inscheren.Een looper(touw)in een blok
(katrol)brengen.Scherenbeteekendevroe-

dijken meer,omdat men nu weet, dat
dijkbreuken ontstaan doorde uitschuring
der getijstroomen. Men beschermt de
onderzeescheoevers,dushetdeelvan den

di
jk onder water, met rijswerken,zinkstukken en dergeli
jke.
Inlaten (timmerm an).Bijdeverbinding

ger:in orde brengen,schikken.
Ergens mee geschoren zitten :ergens geen
raad mee weten. De piek schuren wordt
algemeen beschouwd als aan de soldatentaalte zi
jn ontleend.Volgens sommigen
staat schuren voor scheren en is de piek
het einde van den gaffel.W ordt de gaffel

opgetrokken,danhijschtmen het zeilen

van houten onderdeelen kan men deze
op elkaar zetten of tegen elkaar zetten,

rnaakt zich gereed tot vertrek.

maar een sterk verband verkrijgt men,

gespannen draden op het weefgetouw.
Schering en inslag.

indien een einde van een onderdeel in
een inkeping van het andere onderdeel
geplaatstwordt,ingelaten wordt.Korbeels
van standvinken worden ingelaten in den

sti
jl(zieafb.blz.218).

Schering (weverswoord):de naast elkaar

Inschieten (schilderen). Het intrekken
van kleurstoffen in het beschilderde voorwerp,waardoor de kleur doffer wordt.

INSCHULD-JACHT
Inschuld. Vordering, schuldvordering
tegenover uitschuld : hetgeen verschul-

digd is.Bi
jeen boedelbeschrijving wordt
inschuld genoemd :alhetgeentenvoordeele
van den boedel komt, tegenover uitschuld :alhetgeen ten laste van den boedel
komt. ,,A11e nagelaten goederen met inen uitschulden.''Als roerend goed wordt

beschouwd: li
jfrenten, obligatiën, Cre-

dieten,geld en inschulden.

Inspan.Lemoen.Het deelvan een voertuig, waartusschen het paard loopt. Het
woord isalleen in hetOosten van onsland

in gebruik.In de westelijke deelen verstaat men onderhetinspan ofhetboeren-

inspan degezamenli
jkewerktuigen,welke
voorhetboerenbedrijfnoodig zijn.
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Inzetten (staalbewerking). Inzetten of
pakharden ishetverharden van de oppervlakte van stalen voorwerpen door ze,
omgeven met houtskoolgruis of gebrande

dierli
jkestoffen,in plaatijzeren doozen of
kisten tepakken,eenigeuren op een temperatuurvan 900 graden Celciusteverhitten

en onmiddelli
jk,nadatze uitdedooszi
jn

genomen,in watersnelafte koelen.Onder
den invloed van de hooge temperatuur

verbindtzich hetijzermetdekool,welke
het omgeeft. Hoe langer de verhitting
duurt, hoe dieper de kool indringt. In

48 uur kan de verharding 24 cm diep
indringen.
M en gebruikt als koolstof: houtskool,
geroosterd been,hoorn,leder,geelbloedloogzout enz.

Instuif.Onvormeli
jke ontvangst,waarbij
men bijden gastheeren de gastvrouw a1s
hetware naarbinnen stuift.,,Bi
j dezil-

Inzetten (zeevaart). Naar de kust afdri
jven doorstroom of wind.,,Het schip

veren bruiloft zalhet echtpaar geen ont-

wijlsgeheelonbemerkt.Indienergeenvaste
merkteekenen zijn te zien en het is de

vangdaghoudenengeenpartijgeven,maar
erzaleen instuifzi
jn.''
Het bezoek van een oorlogsschip in een

kleine haven isin Indië altijd een feesteli
jke gebeurtenis.Volgens het gebruik is

was sterkingezet.''Inzetten geschiedtdik-

stroom,die het schip inzet,dan kan men
alleen doorlooden hetinzetten vaststellen,
anders ook doorde zichtbare driftin het
w ater.

er 's avonds een instuif aan boord en
meestalwordtzulk een instuifbeantwoord

Izegrim .Naam van den wolfin hetboek

met een dansfuifop de sociëteit,terwijl

,#ReinaertdeVos''.Overdrachteli
jk:knor-

aan de bemanning gelegenheid tot passagieren wordtgegeven.

rig mensch.

Jaaghout (zeilen). Verlengde van den

Intappen (bankwerk).Het snijden van
een schroefdraad in een schroefgat met
hulp van een kegelvormigen draadtap :een

sniji
jzer.
Inteelt. Paring tusschen nauw verwante
dieren. M en onderscheidt nauwe inteelt

en verwijderde inteelt.Nauwe inteelt bij

boegspriet.De boegsprietwordtverlengd
door het kluifhout. Het kluifhout wordt

verlengd door het jaaghout. Op deze
verlengstukkenworden destagzeilen(driehoekige voorzeilen) van den fokkemast
(voorsten mast) uitgehaald. Die zeilen
heeten op den boegspriet de stagfok, op
den kluiverboom : de kluiver en op het

paring tusschen ouders en kinderen of
kleinkinderen,ooms en nichten,tantes en
neven,en van kinderen en kleinkinderen

jaaghout:de buitenkluiver ofjager.

onderling.Verwijderdeinteeltofverwantschapsteeltbijparingvan meerverwi
jderd

land heeft op het gebied van zeilsport
de alleroudste rechten. Reeds eeuwen

Jacht (zeilvaart). Pleiziervaartuig. Ons

verwante dieren. Vast staat, dat inteelt
de vruchtbaarheid niet vermindert.

hebben de Hollanders ,,speel
jachten''

Invaren (jacht).Een haas vaartin het

Toen burgemeesterVlootwi
jk van Amster-

leger, wanneer het dier zich begeeft
naar den kuil,waarin het slaapt.Invaren
en uitvaren.

gehad,glimmend van koperen metbeeldhouwwerk versierd.
dam aan Karel 11 van Engeland zulk een

speeljachtaanbood,bestonddatbegripnoch
inEngeland,noch elders.Hetwoord Jacht
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JACHTER-JAKOBAKANNETJE

werd in het Engeslch a1s Yacht over-

Opjagen van hooi: ophi
jschen van het

genom en.

hooiin de schuurruimte door middelvan

Oorspronkeli
jk warendejachten rond van
vorm (metronden boegen rondespiegel)

een lijn,loopend overeen katrolen met
hulp van een paard.

en hadden een platten bodem, zooals de

boeiers,tjotters,schouwen en aken nog
hebben.Laterwerd er naarmeer snelheid

gestreefd en ontstonden scherpe jachten
(metscherpen boeg en scherpekiel).Het
woordjachtwasin de 17deeeuw ook de
naam van een klein zeeschip.

Jager (aan haarden). Een plaatijzeren

afsluiting van een haard. Open haarden
trekken slecht,omdat de lucht over het

vuurheenstrijkt.Meteenjagerkanmende

opening boven het vuur afsluiten en zoo
de trek door het vuur vçrsterken.

Dezeil
jachtenvantegenwoordigvallen niet
onder de Personeele Belasting, indien
het zeiloppervlak kleiner is dan 16 vierkante m eter.

Jagers (krijgskunde). Keurkorps van
vrijwilligers,opgerichtvöörhonderd jaar,

Jachter (veeteelt).Een koe,welke lijdt

menten in ons leger.Zi
j droegen groene
rokken en groote schako's. Zij onder-

aan baarmoederontsteking en eierstokontsteking en daardoor steeds bronstig

(tochtig)isen vaakloeit.Brulziekte.Zulk
een koe isonvruchtbaar.

na de afdanking der Zwitsersche regi-

scheidden zich in den Belgischen opstand,
kregen eerst Breda a1s garnizoensplaats,
later de Residentie. In 1840 werden ze
naet de grenadiersvereenigd tot de afdee-

ling ,,Grenadiersen Jagers''.In 1856 verJachtpomp (schipperij).Trekpomp,om

dween de kleurige uniform. Het aantal

het water uit het ruim te pompen.

vrijwilligers is daarna afgenomen.

Jachtrente.Een jaarlijkste betalen som

Jakobakannetje.Jakobakruikje.Denaam
vanzekerekannetjesofkruikjesvanonverglaasd aardewerk,dievaakbi
jopgravingen
gevonden zi
jn.Sedert men er een groot

geld ter vergoeding van de,in 1923 door

het Ri
jk betaalde, afkoopsom van het
heerlijk jachtrecht op sommige gronden.
Het bedrag van de afkoopsom werd door

een Staatscommissie vastgesteld.Dikwijls
was de waarde gering en hetbedrag klein

(bv.3 gld.deha).
Dejachtrentewordttegeli
jkmetdegrondbelasting geind en duurtdertigjaren.
Op dezelfdewijzeishetheerlijktiendrecht

aantal heeft opgehaald uit de slotgracht
van den bouwvalvan het slot Teylingen,
no
emt
me
zeier
me
ded
za
en
Jako
ba va
nnBe
entin
tsna
lot
am,
vanomda
1433
t

onteigend en de tiendrente wordt op

dezelfdewijzegeind.
Jachtschotel(keuken).Filozoof.Gerecht
van koud vleesch en aardappelen,fi
jn-

gemaakt en vermengd met zure appelen,

jus,peper,zout,notemuskaat.Hetmengsel
wordtbestrooid metpaneermeel,daarnain
een vuurvasten schotelin den oven gezet,

tot hetmeteen bruin korstje bedektis.
Jachtwater. Alkoholisch aftreksel van
staverzaad, gebruikt als middel tegen
luizen.

Jagen.Inhetalgemeen:hetverrichtenvan
arbeid door een paard,dat aan een li
jn
trekt. Een jaagpaard voor een schuit.

Jakobakannetjes.

JAKOBSLADDER- JICHT
tot 1436 gevangen zat en verondersteld

werd,datzi
jdeze kruikjes voor ti
jdverdri
jfgebakken zou hebben (afb.blz.220).
Evenwelheeftmen bijhetslotBrederode,
datreedsin 1426 werd verwoest,eveneens

van die kannetjes gevonden en in 1934

Jan in den zak (keuken).Een beslag van
meel,melk en ei
eren metgisten rozijnen
laat men in een doek geknooptri
jzen en

daarna gaar worden in kokend water.Het
gerecht wordtin plakken gesneden en met
boter en stroop gegeten.

ook een aantal op de plaats, waar het

kasteelvan Egmond (verwoest in 1573)

Jannen (tuinbouw).Jammen,dominees.

heeft gestaan.
Tegenwoordig geeft naen den naana ook
aan verglaasd aardewerk van bruine kleur,

Een soort aardappel,genoemd naardom i-

naaakselvan den tegenwoordigen ti
jd.
Jakobsladder.Een riem ofkettingzonder
einde,loopend over twee schi
jven.Aan
dezen riem zijn op gelijkeafstanden bakjes

bevestigd, die beneden korrels of meel
opnemen en den inhoud boven uitstorten

nee Jan van W eeze te Oosterland bij
Zierikzee.ZeeuwscheJannen.
Jasker. Kleine watermolen in Friesland
meteen zeer schuin loopende as.Aan het
hooge einde van de as bevinden zich de
wieken. Aan het lage einde bevindt zich
een tonmolen.

fabrieken. Volgens het Bijbelverhaalzag
Jakob in zijn droom een ladder,dienaar

Jaspis. Een halfedelgesteente, dat in
samenstelling overeenkomtmetagaat(dat
is kwarts,gekristalliseerd kiezelzuur) en
dat door ijzerverbindingen rood, groen,
geelofbruin is gekleurd.Soms isjaspis

opstegen en afdaalden (Genesis28 :12).

soorten zijn degroenejaspisuitdenOeral

op de wi
jze van een baggermolen.Men

vindt ze in meelfabrieken en suikerden hemel.reikte en waarlangs de engelen

Jakobsstaf.De stafis een derpersoonli
jke attributen van St.Jakob.Jakobsstaf,
sterrestok of graadboog is de naam van
een werktuig van weleer, waarmede de
schipper op zee de hoogte van zon of
sterren mat,teneinde een breedtebepaling
te doen.
Vroeger gebruikte men den ,,baculus

Jacobi''ook bijhetlandmeten.
Jakobszalmen. Kleine zalmen,die omstreeksSt.Jakob(26Juli)gevangenworden.
Zalm wordt in beken geboren, evenals
forellen, die met zalmen nauw verwant

zijn. De forel bli
jft echter in de beek,
terwijldezalm naeen jaarnaarzeetrekt.
Daarvoedtzi
jzichmetharingen natwee
jaar gaat zi
j de rivier op,tegenstroom,

in meerdan één kleurgemarmerd.Bekende

en de roode uit Egypte. Er is ook een
1,bloeiendejaspis''met verscheidene kleuren. In den Oeral vindt men er groote
brokken van.Op de Veluwe soms kleine

stukjes.ln Salzburg heeft men eens een
jaspisvandriemetermiddellijngevonden,
diea1svloersteen in hetkoninkli
jk paleis
te W eenen is geplaatst.Soms is de steen

geaderd, doordat er spleetjes in zijn
ontstaan, welke later zijn opgevuld met
kiezelzuur,dat er zich in afzette.
Jaspis Nvordt verwerkt tot tafelplaten,
vazen,zegelringsteenen. Vroeger was het

gebruikeli
jk een ring te dragen meteen
jaspissteen,waarin een slang gesneden
was. W ie zulk een ring droeg, heette

gevrijwaard te zijn tegen de schadelijke
gevolgen van slangen- en schorpioenenbeten.

tot diep in het land, zelfs tot Bohemen

Jicht (geneeskunde). Ziekte van het

en Zwitserland.M etSt.Jakob begintdeze
t
uh
it
,De zalmen zi
greesklac
tsz
re
i
je
p,
jn dan nogniet

gestel, waarvan het wezen niet goed
bekend is;het is een stofwisselingsziekte,
gekenmerkt door sterke afscheiding van
piszure zouten,welke zich in de weefsels
kunnen ophoopen en de urine troebel
maken.

dus niet volwassen.

Janhagel.Koekinplattereepen,gebakke*n

van een beslag van meel, bruine suiker,
boteren ei.Deoppervlaktewordtbesmeerd
met geklopteien bestrooid metsuikeren
gesnipperde amandelen.

Jicht komt voor bij menschen,die veel
eten,weinig beweging nemen,een weel-

derig leven leiden, veel wi
jn drinken,

JISTER-JOL

vooralbij mannen. Vroeger kwam jicht

weefsels zouden oplossen, worden veel

veelvuldigervoor dan tegenwoordig:misschien leeft men tegenwoordig matiger.

gebruikt,doch hetis twijfelachtig,ofze

Zeker is het, dat feestmaalti
jden met
veertig gangen van uitgezochte lekker-

nijeneerti
jdsgeen zeldzaamheid waren en
datdesporttoenminderdan thansbeoefend

werd.Velebekendepersoonli
jkhedenleden
aan jicht:KarelV,W allenstein,Rubens,
Erasmus, Frederik de Groote, Bismarck.
De ziekte begint met een onverwachten

aanvalvan pi
jn: in 75 % der gevallen

in hetgrondgewrichtvan den grooten teen.
Dat gewricht is dan rood en gezwollen,
de voet is zuchtig, de urine troebel, de

li
jder heeft koorts,hi
j heeft y,podagra'',
##hetpootje''@Na eenige dagen ofweken
verdwi
jntde pi
jn en de patientis weer
gezond.M aar de aanvallen herhalen zich

eenig nut doen.Van ouds wordt herfsttijloos a1s geneesmiddel gebruikt. Deze
bevat een stof, welke urinezuur oplost.
Die stofkomtin alle jichtmiddelen voor.
Vele van die middelen worden geheim
gehouden en te duur verkocht. Ook

vruchtensappen, (citroen) en alkalische
wateren gelden a1s oplosmiddelen voor
urinezuur.

Ook bijpluimveekomtjichtvoor.Overjarige hennen, die opgesloten zitten,
kri
jgen vaak jichtknobbelsaan de pooten.
Deze knobbels zijn soms zoo groot a1s
een hazelnoot en bevatten een grijsgele
kruimelige massa van urinezuur.

In Indiëisjichteen zeldzaamheid.

en tenslotte ontstaan er blijvende ver-

Jister(veeteelt).Melkbochtin Friesland.

van piszure zouten in slijmbeurzen,pees-

hetvee wordtgemolken (afb.blz.61).

en in devingergewrichten (jichtknobbels).

Job.Bladtin,tinfoelie,theelood,stanniol.
Beitel der steenhouwers, waarmede zi
j
blokken marmerklooven.Dejob li
jktop
een zwaren beitelmeteen stomp snijvlak
(vouw).
Jochelen (scheepsbouw). Zetten. Een
bochtaan den rand van plaati
jzerzetten.

anderingen in degewrichten doorafzetting

scheeden,in het kraakbeen van het oor
D e nieren kunnen gaan schrompelen en
er kunnen zich blaas- en niersteenen gaan

vormen.Zoo ontstaatuitde aanvankeli
jk
we1 pijnlijke, maar toch ongevaarli
jke
ziekte een slepend doodeli
jk li
jden. De
jichtli
jder is humeurig,hij slaapt slecht,
hij heeft geen eetlust en hij heeft een
stok noodig om te loopen. Hij kri
jgt
licht vaatverkalking.
M en heeft zich we1voorgesteld,dat door
de overmaat van piszure zouten in het
bloeddekristallenvan hetzoutzich zouden
afzetten in de weefsels als uit een onververzadigde oplossing. Deze voorstelling

isalte eenvoudig.Deerfeli
jkheid schi
jnt
bijhetontstaan derziektevan veelbeteekeniste zi
jn,evenalsdatbijanderestofwisselingsziekten het gevalis.De oorzaak
iswelin deslechtewerking van de schild-

kliergezocht,evenalsbijasthmaen hooikoorts.
Voor de behandeling is regeling der

levenswi
jze hoofdzaak.Sporten beweging
zi
jn nuttig. Vleeschspi
jzen, welke veel

celkernen bevatten,zooals zwezerik,nier,

lever en gebraad zijn verboden,wanthet
urinezuur vormt zich juist uit die cel-

kernen. Gekookt vleesch is geoorloofd,

Afgepaalde ruimte in het weiland,waarin

De scheepsromp bestaat uitstalen platen,
vastgeklonken op despanten.Dezeplaten

liggennietnaastentegenel#aar,doch met
de randen over elkaar heen. Om nu te
maken,dat elke plaat toch vlak tegen de
spanten rust, wordt een rand van elke
plaat tweemaal haaks omgebogen. Deze
omgebogen rand komtdan overde rechte
rand van de naastliggende plaat. Dat

ombuigen heetjochelen.
Jo1 (scheepvaart). Jolbok, takel. Een
éénschijfblok,datmen aan den waleen
katrolnoemt.Bevestigt men een jolaan

een hooggelegen punt en scheert men er
een touw doorheen, dan kan men aan

dattouw iets ophijschen door hettegen-

gestelde einde van hettouw aan te halen.

Een bootsmansstoeltjehi
jschtmenmeteen
enkelejo1op in den mast.
Jo1(scheepvaart).Desloep,diemen bi
j

wijn,alkoholica en suikerzijn verboden.

elk binnenvaartuig vindt,noemt men een

M iddelen, welke het urinezuur uit de

jo1(afb.blz.223).Men roeitermee naar

223

JONGSTE-JOOPENBIER
den wal of brengt er een tros naee uit,
so
ms
ept
me
sc
a
fs
tandsleme
te
ennjohlet(bo
ehi
gspeer
oevne)r.Kl
kor
et
ie
ne
n

jollen worden dikwijls meteen roeispaan
gewrikt(gejold).Dejo1isscherp gebouwd

en heeft een platten spiegel. In NoordHolland gebruikt men ze om melk te

drie masten, waaraan rechthoekige zeilen
van matten gevoerd worden.M en zietze

in de havens vanJavaenzevarentotde
M olukken toe.Hetzijngoedezeilers.Elke
Chineeschejonkheeftaan weerszi
jdenvan
den boeg een geschilderd oog. Zonder
deze oogen zou het schip,naar de mee-

vervoeren (melkjol).
DeStaverschejoliseenkortbreedvaartuig
metronden,vollenboeg(alsbi
jeentjalk)en
eenplattenspiegel.ZijheefteenPinkekiel,
maargeenzwaardenen isdaardoormoeili
jk

ning derChineezen,zijn weg op zeeniet

te sleepen.De boorden loopen van boven
iets naar binnen toe en hetvoordek loopt

dient om het vaarwater aan te duiden.

doortotden mast.De zeilen zi
jn stagfok
en grootzeil.

Dewedstrijden met lz-voetsjollen op de
Loosdrechtsche plassen zi
jn bekend.
Zuiderzeevisschers gebruiken de jo1dikwijls.
'
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Joon (visscherij). Boei,baken,dat op
een omgekeerde halve Nesch gelijkt en

Bij de beugvisscherij dient een joon om

de ligging van de uitgezette beug aan te

geven.Ookbijdeharingvisscherijworden
joonen gebruikt.Een joon meteen rood
wimpeltje geeft de plaats aan van de
halve vleet(hetstaande haringnet),terwi
jl
naelketiennetteneenjoonmeteenblauwe
wimpelkomt.

l

j

kunnen vinden.
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Een lichtjoon is voorzien van een licht.
Joopenbier. Dik, bruin, kleverig bier,
geli
jkend op stoutbier.Vroegerwerd het
a1s versterkend m iddel gedronken. Het
wordtte Dantzig gebrouwen.
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Tjalk metjol.Dreganker.
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Jongste (visscherij).De rangen van de
lichtmatrozen zijn:afhouder,reepschieter,
jongste,oudste.
Terwijlde afhouder zorgt,dat de reep

q:
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geregeld met de spil wordt ingehaald,
naargelang de matrozen met het inhalen
van het haringnet vorderen,en de reepschieter den reep in het ruim bergt,ZjJ*n

deoudsteen de jongste behulpzaam bij
hetinhalen van hetnet.Samen hebben ze

va*
z'*J

œ
e'

oe
j
?
l

%

%

W'
t
p#

##' d
*k>
'
ë

ook dewachtbijhetroer.
Jonk (vaartuig).Een Oostersch vaartuig,
veelalals Chineesch aangeduid.De naam
is echter nietvan Chineeschen,doch van
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Javaanschen oorsprong.
Eenjonkiseen plomp,van voren en van

achteren hoogoploopend zeilvaartuig met

Rozenbottels,Joopen.

JUCHTLEER-JUK
M en heeft de naam in verband gebracht
met de vrucht van den hagedoorn,roode

bessen,diejoopen heeten.Joopen heeten
ook de bessen van den vuilboom en de

roode rozenbottelslafb.blz.223).

scheertnu doordevier gaten van de twee

jufferblokken eentouw,waarmedemen de
stalenlijngoedstrakkanzetten.(Zietalreep).
Tegenwoordig maakt men meer van span-

schroeven gebruik (afb.blz.224).

Juchtleer. Fi
jne leersoort, uit Rusland
ingevoerd en bekend om zijn aangenamen
geur. Het wordt bereid uit vellen van
kalveren,runderen en paarden en gelooid

met een laaf (looistof) van berken- of
wilgenschors. M et zeehondentraan wordt
het zacht genaaakt en dan geverfd. Den
geur ontleent het aan de berkenschorsteer,waarmede hetna hetlooien bestreken

wordt.Juchtleeriszeerzacht,van binnen

meestal rood en glanzend, doordat het
metsandelhoutrood geverfd wordt,maar

erisook witen zwartjuchtleer.
Hetwoord juchtisafgeleid van een Russisch woord, dat ,,paar'' beteekent: de

huiden worden n1.paarsgewijsgelooid.In
den groothandelkoopt men juchtleer bij
het gewicht.De vellen zi
jn dan nogruim
van traan en zoutvoorzien.

Juffer (houthandel).Een lange,dunne

rechte stam, aan het ondereinde vierkant

beslagen (behakt),gebruikt voor steigerpalen (afb.blz.4) en voor schuurdaken,
die nxetpannen gedekt worden.W aar de

panlatten dragen (rusten),moetdejuffer
bijgedisseld (bijgehakt)worden.
Juffershebbeneenlengtevan4-12meter;
zij zijn zwaarder dan sparren en lichter

Spanschroef.

Juffertje in 't Groen. Een sierplant uit

Bij rondhout onderscheidt men naar de
lengte en zwaarte:kortelingen (2 meter)
(afb.blz.4), sparren,juffers,koldersen

Z.-Europa,een soort ranonkelmet lichtblauwe bloemen.Vroeger was hetook de
naam van een soortlikeur,groen van kleur,
uit pepermuntstroop en alkohol gemaakt.
Tegenwoordig spreektmen van ,,menthe''.

Jufferblok (scheepstuig). Doodshoofd.

licht-op, Driemaaldrie, Hoe-langer-hoe-

dan kolders.

ellens.

Vroeger had men meer van dergelijke
Hollandschenamenvoorlikeuren:Hempje-

De masten van een schip worden met

liever,Roosje-zonder-Doornen.

stagen (wanten) rechtop gehouden. Dat
zijn stalenli
jnen,dievan den top vanden

Juk (landbouw).Eendraaghoutdatover

mastnaarbakboord en stuurboord loopen.

de schouders gelegd wordt om er twee

Om dielijnen goed strak tezetten,maakt
men gebruik van tweejufferblokken voor
elke lijn. Een jufferblok of doodshoofd
lijkt wat op een takelblok zonder schijf,

emmersaan tehangen (afb.blz.61).
Verder is een juk een oude landmaatin

m aar met twee gaten naast elkaar. De

Juk (bouwkunde). Samenstelvan twee

stalen lijn wordt nu met hetjufferblok
verbonden en evenzoo hetzijboord,waar
de lijn moet vàstgèmaakt worden. Men

Groningen : 0.3- 0.5 ha.

staande deelen, aan den kop verbonden

dooreen liggend deel(de sloof).
Zooiseen brugjukbijeen vastebrug een

JULIAANSCHE KALENDER- KAAM
tusschensteunonderhetbrugdek,bestaande

uiteen rijingeheidepalen,verbondenmet
een sloof onder het brugdek.
De stoelen,waarop de kruiplanken gelegd
worden,indien naar boven gekruid moet

worden,heeten ook jukken.
Juliaansche Kalender. De zon heeft
365 dagen,5 uren en 48 minuten noodig
om in hetzelfde punt van haar baan te

verschijnen; dat is een jaar. De oude
Egyptenaren hadden dien tijd berekend
op 365*
+ dag en toen JuliusCaesarin 46
v.Chr. Egypte veroverde,nam hi
j die
berekening in den kalenderover en sedert

heette deze tijdrekening naar hem de
Juliaansche kalender.Elke vier jaar was
er dus een schrikkel
jaar. Het jaar was
volgensdenJuliaanschen kalenderevenwel
11 minuten te lang berekend,zoo dat in
het midden der 16de eeuw de fout reeds
tot 11 dagen was aangegroeid. Ilaarona
veranderde Paus Gregorius in 1582 den
kalenderen deze wordtde Gregoriaansche
genoemd.Gregoriuslietde 11 dagen vervallen,op4 Octoberzou 15 Octobervolgen

en tevensveranderdehi
jden tijd van het
schrikkeljaar.De eeuwjaren zouden voortaan alleen dan schrikkeljaren zi
jn,indien
het eeuwgetal door 4 deelbaar was.Zoo

was 1900 geen schrikkel
jaar.
Dezeberekening,DeNieuweSti
jlgenoemd,
werd doorde meeste landen overgenomen.
De Gregoriaansche kalender is echternog

26secondentelang,zoodatover3300jaren
een fout van een dag gemaaktza1zi
jn.
DeRussen rekenennog naarhetJuliaansche jaar en zi
jn daardoor thans bijde
andere Europeesche volken 13 dagen
achter.

Jute. Indisch gras.Gonje.Jute,Hennep.
Debastvezelsvan een soortlindein Indië,

die daaralseen éénjarige plantgroeiten
ook welalsgroente gegeten wordt.M en

zaaitjutein April;nadriemaanden heeft
ze reeds een hoogte van 3 meter en de
stengel heeft dan een dikte van één cm.

Men sni
jdt dan de stengels af,ontdoet
ze van hetblad en bindtzein bossen,die

op de wi
jze van vlas geroot worden.De
bastlaatdan1osenkanverwi
jderdworden,
waarna de bastvezels worden gedroogd
en in den handelgebracht.Soms hebben
W oordverklaring.

zijeen lengtevan viermeter.Zijhebben
een zijdeachtigen glans,maarze zi
jn niet

zoo sterk als vlas- of hennepvezels.M en
spinter garensvan,die geweven worden,

waarbijmen devezelmettraanvetmaakt.
Die traan geeft aan juten weefsels den
eigenaardigen geur. Het weefsel gelijkt,
wanneerhetgeverfd is,op wol.Hetbli
jft
onder water lang goed,vandaar,datmen
hetgebruiktterbekleeding van electrische

kabels.Juten garensworden we1in linnen
geweven.

Te Ri
jssen is een fabriek,waar men er
gonjezakkenvan maakt.Verderweeftmen
van jute: tapi
jten, loopers, tafelkleeden
en gyrdijnen.Deze zi
jn zeergoedkoop en
zien er goed uit, maar ze pluizen erg

en zi
jn zeerbrandbaar.Daartegen worden
ze met waterglas doordrenkt.

Jutten (dieventaal).Jatten,stelen, van
hetHebreeuwschejod:hand (vergel.lange
vingers hebben). Strandjutter: iemand,
dieaangespoeld goed nietbijden strandvonder brengt, doch het zich weder-

rechteli
jk toeëigent.
Jiln (scheepstuig). Gi
jn. Zwaar touwtakel.Gi
jnblok.Gijnlooper.
Kaag.Buitendijksland,duslandtusschen
dijk enwaterenookhetdijkje,datom de
kaag werd gelegd.
Vroeger was het woord:,,koog'',watnog
in plaatsnamen voorkomt.

Kaak.Platform.Vroegerwerden misdadigersop dekaak gezet,om doorhetpubliek
gehoond te worden.
In den landbouw is een bergkaak een
stelling,aan den buitenkant tegen het

hooi aangebracht, om het hooi bijhet
bergen hoogerte kunnen opvorken.
Een kaakbergiseen stellingvan tweemeter
hoogte onder den hooiberg, zoodat het
onderste deel van den berg als schuur
gebruikt kan worden.

Kaak (bouwkunde). Smalle wand van
hout naasteen gat.Bi
j een schaafis de
kaak hetdeelvan hetschaafblokterweers-

zijden van den beitel.
Kaam . Kaan,kiem,kim ,is evenals gist

een spruitzwam (zie bijgist).Kaam ontstaat aan de oppervlakte van bier,wijn
ls
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KAAN- KABELARING

en azi
jn en vormt daar een taaie laag.

In tegenstelling met gist,m ist kaam de
eigenschap om in oplossingen suiker in
alkoholen koolzuur te splitsen.

Kaan.Stukje uitgebraden vet.De bindweefselrest uit vetweefsel, waaraan het
vet door verhitting is onttrokken. Afval

van vetsmelterij.
Kaapsche wolken (keuken). Mzzenavla, versierd met eiwitballetjes (geklopt
eiwitmetsuikerop melk gekookt).

en dehaakjesncmen daarvanfi
jnepluisjes
wolmee,welke verder machinaalvan de

haakjesworden afgenomen en uitgespreid

tot een vezelband,een dun vlies van wolharen,welkein alle richtingen door elkaar
liggen.H iermeeishetkaarden afgeloopen.
Devezelband wordtversponnen totkaardgaren,een draad met weinig samenhang,
maarSterk genoeg Om geweven te kunnen

worden. Het weefsel verkrijgt pas zi
jn
sterkte, wanneer het gevold is tot een
dichte lakenachtige stof.Zie vollen.

Kaardgaren (spinnerij). M en onderKaapstander. W indas m et loodrechte
spil.In den verzwaarden kop van d: spil

zi
jn gaten om er de handspaken in te

steken, waarmede de spil wordt rondgedraaid. Vroeger werden kaapstanders
veel gebruikt,zoowel op schepen alsbij
bouwwerken.Thans heeft men electrisch
gedreven kaapstanders op groote schepen
en handlieren op kleine schepen. Deze
lieren hebben een liggende spilen worden
winds genoemd.
Een groote lange houten baak op een
landpuntwordtook kaapstandergenoemd.
Kaar. Vroeger had het woord kaar een
uitgebreide beteekenis n1. van korf in

hetalgemeen.Een biekaarwaseen bijenkorf.
Thans is een kaareen kistvorm ige inrichting,in het water geplaatst om visch in
'tleven tehouden.Vischkaar.

scheidt kamgaren en kaardgaren. Kamgaren wordtgesponnehvan langewol.Deze
wordteerstgekamd om de korte wolharen

te verwi
jderen en de lange haren naast
elkaar te leggen en te rekken.
Kaardgaren wordt verkregen met het

kaardwerktuig.Ziebi
jkaarden.
Kaasstof. Caseïne. Een van de twee
soorten eiwitin melk.De kaasstofscheidt

zich uitde melk afdoorbijvoeging van
1eb (stremsel). De afgescheiden kaasstof
heet wrongel. Deze wordt gekneed om

de weieruit te verwijderen,dan gezouten, in kaasvormen gedaan en daarna
gepersttot kaas.Van kaasstof maakt men

thans kunsthoorn door er kalk bij te

voegen. Papier wordt m et kaasstof en
kalk bestreken, om het oppervlak goed
glad temaken,waardoorhetgeschiktwordt

Bi
jmolenaarsisdekaardebak boven de

om er cliche's op af te drukken (kunstdrukpapier,gestreken papier).

molensteenen,waaruit het graan tusschen
de steenen loopt.
Een kolenkaariseen bak boven een kachel

M et kaasstof, kalk, kleurstof en water
maakt men schilderingen op binnen-

voorsteenkool,welkedaardoor geleideli
jk

Albumine, het andere eiwit in melk, is
hetvlies,dat zich op gekookte melk afzet.

in hetvuur zakt,naar mate er steenkool
verbrand wordt.

Kaarden (spinnerif).Een bewerkingvan

muren (casdneverf).

Albumine stoltbijverwarming snel.

Kabbeling (zeevaart). Korte golfjes,

de wol,voordat ze tot garen versponnen
wordt. N adat de wolis gewasschen, gedroogd, geplozen, ontward en gezuiverd,
wordtze ingevet,om dewolvezelsglibberig

welke ontstaan, wanneer twee waterstroomen uit verschillende richtingen
samenkomen.Kabbeling boven ondiepten,
banken.

te maken en daardoor gemakkelijk langs
elkaarte doen gli
jden.Daarnabeginthet

Kabelaring (zeevaart). Vroeger was

kaarden.In hetkaardwerktuig bevindtzich
een gesloten trommel,waarvan de buiten-

kantmethaakjes(krassen)isbezet.Dietrommeldraaitin hetwerktuigtegen de wolaan

het op zeeschepen de gewoonte, het
anker telichten metbehulp van een touw
zonder eind,een kabelaring. M en bevestigde het touw aan den ankerketting,

KABELGAREN- KADASTER

legde hettouw om hetankerspilen wond
in.W anneerhetankerzooverwasingehaald
dat de ketting op de spil kwam , dan
maakte men den ketting verderop aan
het touw vast en wond opnieuw in.De
kabelaring liep dus rond. Thans maakt
men op motorschepen, die geen motor
op het ankerspil hebben, weer van een
kabelaringketting gebruik. Dat IS een
ketting zonder eind,waarvan de schalmen

pakken in de kiezen (nesten of linken)
van tweeschijven,waarvan de één op de
as van de motorlier en de andere op de
as van het ankerspilis bevestigd.Verder
heeft men een ophouder met een één-

schijfbloknoodig(dezewordtin den mast
gehangen).
Ook wordteen kabelaringketting gebruikt
in de machinekamer a1s een schip stil
ligt en men met de hulpm achine de

groote machine wil tornen (draaien bij
hetnazien).De kabelaringketting is dan

De bootsman of een matroos is verant-

woordeli
jkvoorhetbeheervanditkabelgat.
Kabellengte (zeevaart). Vroeger gebruikte men ankertouwen van een vaste
lengte.Zeelieden schatten korte afstanden
in zulkekabellengten en ook op zeekaarten
werd deze maat gebruikt. Thans rekent
men een kabellengte op een tiende van

een zeemi
jl,dusop 185 meter.
Kabelslag(zeevaart).Hennepvezelsworden rechts gesponnen tot garens.Eenige
garens worden links geslagen tot kardeels
ofstrengen.Drie ofvier strengen worden
rechts geslagen tot touw of wantslag.
Drie of vier strengen wantslag worden
links geslagen tot kabelslagtouw.

Kabuiskool. Sluitkool (witte,roode en
savoije kool),kopkool, fr. chou cabus
(afb.blz.227).

een afneembare kettingoverbrenging van
de hulpmachine.
Een cocostros rondom het boeisel van

een sloep, dienende als stootkussen bi
j
hetlangszi
jliggen van een schip ofkade,
wordt bi
j de marine ook een kabelaring
genoemd.Bi
j de koopvaardi
j noemt men
dateen leguaan (eigenli
jk hetstootkussen
op den neusvan een scheeossloep).
Kabelgaren. Vezeis van hennep en vlas
worden totgaren gesponnen om ertouwwerkvantemaken.Detouwslagersnoemen
dat kabelgaren en maken het van verschillende dikten.De lengte is 150 meter.
M en draaitze tot strengen ineen en daar
het garen rechts is gesponnen, is een
streng linksgeslagen.Drieofvierstrengen
of kardeelen worden ineengedraaid tot
wantslag, dat dus rechts geslagen is als

Kabuiskool,savoye kool.

Kachemierwol. De fijne wollige haren

van dekachemiergeit,dieop hetHymalayagebergte thuisbehoort. M en maakt er

o.a.fi
jnekachemieren sjaalsvan.

gewoon touw.

Zeelieden verstaan onderkabelgaren echter

de losgedraaide garens. Zij worden gebruikt a1s schiemansgaren om te naaien,
voor bendselsom heteinde van een touw
enz.

Kabelgat (scheepvaart). De ruimte,
waarallerleilosse voorwerpen in geborgen
worden, zooals trossen, touwwerk, staaldraad, laadgerei, bezems, kwasten, zeep,
soda, tenten, graankleeden, zeilen, enz.

Kadaster. Een instelling,door Napoleon
ingevoerd, ten dienste van de grond-

belasting.Vöör dien ti
jd was de grootte
der eigendommen niet nauwkeurig aan
de overheid bekend, onder Napoleon
ging men over tot opmeting van alle

eigendommen,terwijldegrenzen op kaart
werden gebracht. Die kaarten zi
jn op
schalen van 1 op 500 en 1 op 5000.ledere
gemeente is verdeeld in afdeelingen,

sectiën geheeten en de eigendommen zijn
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sectiesgewijs genommerd, zoodat ieder
perceel zijn eigen nommer heeft. De
kaarten zijn in vier stuks opgemaakt.

Kader.van Fr.cadre:li
jst.In militairen

plansen denetteplans.Deminuutbli
jft
steedsinzijneersten vorm bestaan,terwi
jl
de andere drie worden bi
jgewerkt. De
gemeenteplans(kaarten,dienende voorde
gemeenten)dienen ter inlichting van het
publiek en zijn in hetraadhuisaanwezig.
De veldplans worden bi
j de opmetingen

kader is belast metde opleiding en aanvoering tegenover het landweer- en het
reservekader, dat alleen met aanvoering
belast is.

De m inuut, de gemeenteplans, de veld-

zin Nzilkader zeggen :het nlet een graad

bekleed legerpersoneel (korporaals, sergeants,enz.).Hetvastekaderofberoeps-

Kadraaien.Parlevinken.Meteen bootje
de schepen in de haven of op de groote

door de ambtenaren meegenomen. De
nette plans behooren,evenals de minuutplans,tot'het archief van de hypotheekbewaarders en mogen het kantoor niet

rivierenaanklampen,om handeltedrijven.

verlaten.Dehypotheekbewaarderszijn de

De kaken zi
jn de kieuwen. De kaker
steekt het kaakmesje onder het linker
kieuwdeksel,snijdteraan beidezi
jden de

bewaarders van het kadaster van het
district.Hun kantoorheethethypotheekkantoor. Er is een technische dienst aan
verbonden van landm eters en teekenaars.
Voor de heëng van de grondbelasting
is het kadaster voldoende, ofschoon het
groote gebreken heeft.De grenzen,welke
het kadaster aanwijst,zijn dan ook niet

bewi
jzend voorhetbezitofvoordegrootte
van het perceel.Pas in de laatste jaren
worden de metingen nauwkeuriger uitgevoerd en hebben deze metingen meer

bewi
jskrachtin rechten.Deteboekstelling

in het kadaster wordt in de wet niet

genoemd alsbewijsvan eigendom.W eliswaar bestaat de levering van onroerend

goedin overschri
jvingvandeneigendomstitel, maar naar de rechtsgeldigheid van
dien titelwordtgeen onderzoek ingesteld.
In het gemeenteplan vindt men ook een
legger,waarin de perceelen van denzelfden

eigenaarbijeengevoegd zi
jn eneen klapper
op de naamli
jst. Ten hypotheekkantore

Kaken (visscherij).Verwi
jdering van de
ingewanden van pas gevangen haring.

kieuwen af,welke sterk bloeden,indien de

haring levend isen verwijderttegeli
jk
.de
gellen (ingewanden). De maag en haar
aanhangsels blijven in den visch. Die
aanhangsels bevatten nl. stoffen, die in

de pekelnawerken en de haring ri
jp en
gaar maken, hetgeen van invloed is op

den smaak. Doordat de visch bij deze
bewerking uitbloedt, wordt de haring
blank.Ditisdan ook hetkenmerk van de
echte Hollandsche haring.De Engelschen
zouten hun haring ongekaakt.Van ongekaakte haring kan men geen eerste soort
pekelharing maken, maar toch wordt,
wanneer de vangst overvloedig of het
weer slecht is of wanneer ergeen tonnen

genoeg zijn om de haring te bergen,de

haring ook doorde Hollandsche visschers

ongekaaktgezouten.M enkrijgtdandézgn.
steurharing,welke van mindere hoedanig-

houdtmen tevensaanteekening van gevestigde erfdienstbaarheden en hypotheken.

heidisendaarom voorderookeri
jbestemd
wordt(bokking).Somswordtdesteurharing
aan denwalgekaakt(walkaak)enmetechte

Kadastrale leggers. Folianten met ge-

gekaakte haring vermengd.Alleen levend
gekaakte haring,welke terstond gezouten

nummerdebladzijden,welkenaam,beroep
en voornaam aanwijzen van de eigenaars

der vaste goederen in de gemeente. In
iederegemeenteisten stadhuizeeen kadastrale legger.

Kadegraaf. In sommige polderbesturen
heeft de voorzitter den naam van Kade-

graaf.Soms heet hij watergraaf (W aterschap DeBerkelin Gelderland)
. .Degewone

naam isdi
jkgraaf.

wordt,levertdefijnste soortpekelharing.
W at bij de haring ,,de gellen'' heeten,
heet bijandere visch ,,grom''.De grom
verwi
jdert men door een insni
jding in
den buik;men noemt dat strippen.W illem Beukelszoon teBiervlietwasdeeerste,

diehetharingkaken toepaste.W aarin zi
jn
uitvindingeigenlijkbestond,isnietduidelijk. Sommigen meenen, dat het woord
kaak afgeleid is van kaeck: ton. In dat
gevalzou W illem Beukelsz.dooreen betere
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wijze van inzouten zich verdienstelijk
hebben gemaakt.Hij overleed in 1397.
Zi
jn afbeelding is te vinden op een geschilderd glas in de kerk te Biervliet,

waarKeizerKarelV zi
jn grafzou bezocht
hebben op 30 Sept. 1556.Het kaken en
de bereiding van pekelharing bleeflangen

ti
jd een voorrechtvan devisschersaan de
M aas. Van daar, dat Vlaardingen het
middelpunt van den haringhandel werd.
Scheveningers en Katwijkers mochten

alleen verscheharingaan wa1brengen.Bij

groote vangsten Niaren er niet genoeg
koopers en dan werd de haring gerookt.
In 1857 verviel het voorrecht en het
geheel der besommingen van de Scheveningers werd zes maal zoo groot.
Thansvarendaar1500visschersterharingvangst.

Kalander (graanhandel). Klander,
zwarte korenmot. Een snuitkever met
recht vooruitstekende snuit,van de orde
der schildvleugeligen. De vleugels ZJ
k*n
onvolkomenontwikkeld en verborgen onder
de harde dekschilden. De vorm is van
boven platen overaleven breed.De kever
leeftinden graanhoop,liefstop een warmen

korenzolder.Hetwijfjeboortin hetvoorjaareen gaatjediep in een korrelen legt
ereeneitjein.Delegtijdduurtvierweken.
De larven,die uit de eieren komen,zi
jn
wit,zijhollen den korreluit,verpoppen

229

heeft men ten minste drie walsen noodig.

Gewoonli
jk heefteen papierkalander7- 9

walsen boven elkaar.Hoe sterker de druk
der walsen, hoe meer glans verkregen
wordt.

Eerti
jdswaren deklanderijenafzonderli
jke
bedri
jven.In Leeuwarden isnogeen hotel
van dien naam,vroegereen klanderi
jvoor
weveri
jen.
Kalefaten (scheepsbouw). Breeuwen,
naden met werk (geplozen touw) dichtmaken. Het woord is van Arabischen
oorsprong.Opkalefateren :opknappen.

Kalenderjaar.Hetjaar,datop 1Januari
begint en op 31 December eindigt,tegen-

over het y,boekjaar''dat op iederen dag
van hetjaar kan beginnen en eindigen.
Kalf (bouwkunde). Kalfdorpel, een
dwarse regelin een raam- ofdeurkozi
jn,
welke de opening verdeeltin twee deelen :
het bovenste voor het bovenlicht en het
onderste voor de openslaande ramen of

voorde deur (afb.blz.372).
Kalfbroer. W anneer een weduwe met
kinderen huwt met een weduwnaar met
kinderen,dan staan diekinderen totelkaar
als kalfbroers en kalfzusters volgens het
Friesche en Groningsche spraakgebruik.

zich en overwinteren in reten.M en treft
den klander meestal aan den Zuidkant
aan,waar het 't warmst is en verder in
het midden van den graanhoop,niet aan
de oppervlakte.

Kalfsoesters. Platte stukjes kalfsvleesch.
Zijworden eerstgewenteld in geklutstei
en fi
jn paneermeelen daarnavlugin boter

Om den kever te bestrijden,stopt men

Kalfsoog (bouwkunde).Kwartrondeli
jst
van houtsni
jwerk met bolvormige ver-

alle reten toe en schept den hoop graan

geregeld om,ten einde hetwijfje bi
j het

eierleggen te storen. M en houdt den
zolder droog en luchtig.
M eelvan tarwe,waarin veelklandervoorkwam is minderwaardig.
Kalander.Glansmangel.Een stelwalsen,
waarmede men papier of geweven stoffen
glad maakt.Dekalanderin papierfabrieken

bestaat uit walsen van glashard,gepoli
jst
staal,draaiende op walsen van papier of
katoen. M en voorkomt hierdoor,dat het
papier wordt stukgedrukt. Daar papier

aan twee zi
jden geglansd moet worden,

gebakken.

sieringen.

Kalis. Armoedzaaier. APeiding van kaal

(op dezelfde wijze alssmerisvan smeer)
en loeresvan loer:lummel).
Kalisbank,bank waaraan goedkoope visch
wordt verkocht.

Kalkgelf (landbouw). Veenkoloniale
haverziekte,schuimaardeziekte.Een ziekte
dergranen,veroorzaaktdooroverbekalking
van den bouwgrond.M en zietdebladeren

verkrommen,de bladschijven worden in
het midden grijs en er ontstaan gele
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plekken in.Depunten bli
jven hetlangst

Hetgebruik van kalkoenen dientteworden

groen.

beperkttotdiegevallen,waarbijhetpaard
op straatwegen trekken moet. Zijn de

'Ietkennaerk derziekte,de kromme bladeren, wordt uitgedrukt door het woord
,#gelf'',dat krom beteekent en verwant is

metgolf(evenalsberdmetbordverwantis).
Het woord gelf komt ook in de bouwkunde voor in de uitdrukking ,,gelfsche

pluiken'', een versiering van lijstwerk,
bestaandeuiteen gebroken lijn.
Kalkmouw (bouwkunde). Kalkschuit:
langwerpige bak van plaati
jzer,aan één
zi
jde open en met een handvat aan de
onderzi
jde.Met de kalkmouw brengt de
opperman de kalkspecie naar den kalkbak

van denmetselaar(afb.blz.230).

wegen glad, dan worden de kalkoenen
mesvormig gemaakt: men noemt dat
t,SCherp zetten''.

Kalkoentje.Vroeger een klein glas om
alsemwi
jn (absint)uittedrinken.Tegenwoordig een kleine:esch,inhoudendeeen

vijfde van een literen minder.
Kalkpooten (hoenderteelt). Huidontsteking met korstvorming aan de pooten
van vogels, veroorzaakt door een kleine

schurftmi
jt. Schurft komt bi
j hoenders
ook aan den kam voor.

Kalksalpeter (landbouw). Kunstmeststof, welke te Ilmuiden gemaakt wordt
door luchtstikstof en waterstof van de

cokesovensonderdrukteverhitten.Hierbij
wordt eerst ammoniak gevormd en deze

wo
rdt bij 650 graden tot stikstofoxyde,
*

ln tegenwoordigheid van roodgloeiend
platinagaas,verbrand.Uit de oxyden ont-

staat met water salpeterzuur en na bijvoeging van koolzure kalk ontstaat kalksalpeter.
Deze stikstofmeststof wordt op kalkarme
gronden veelaangewend.

Kalksinter.Sinterkalk,druipsteen,traver-

ti
jn,duifsteen.Een gesteenteuitkoolzure
kalk bestaande,dat rondom waterplanten
ontstaan is, door afzetting uit water.

Koolzure kalk (krijt) lost niet in water

op, maar welin koolzuurhoudend water,
omdat er dan dubbelkoolzure kalk ontstaat, dat wel oplosbaar is. Die dubbel-

koolzure kalk laat echter gemakkelijk
zi
jn koolzuur los,waarbij dan het kri
jt
Kalkmouw op een stelling .

neerslaat. Alle voorwerpen, welke zich
in zulkwaterbevinden,wordendanomkorst
meteen laag koolzurekalk.Deze afzetting

Kalkoen (paarden).Rechthoekig omlaag
gebogen uiteinde van een hoefijzer,dat

geschieddeop dezewijzereedsin oeroude
ti
jden,wantmen heeftbijopgravingen in

dientom hetpaard meerhouvastte geven
aan den grond. Kalkoenen mogen niet

hoogerzijn dan dediktevan hethoefi
jzer.
Zi
jlichten hetachterste gedeeltevan den

dikke lagen,vroegeruithetwater afgezet,
mammoetbeenderen en schelpen van uitgestorven weekdieren gevonden. Behalve
deze resten vond men ook rhinoceros-

hoef op,waardoorde straalvan den hoef
den grond nietmeerraakt,hetgeen schade-

beenderen en zelfskwam bi
jsplijtingvan

li
jk voor den hoefis (zie bijklemhoef).

vogelop zijn nest te voorschijn.

een brok sinterkalk, de afdruk van een

KALKSPAAT- KAM ERAAR

Hetisaannemelijk,datdevastelagenvan
kalksintereerstporeuszijn geweest(zulke
poreuzegesteenten vindtmen somsook);
men heeftze kalktuf genoemd.Door den
druk van de bovenliggende lagen is de
kalktufvastergeworden en eriseen zwaar
gesteente uit ontstaan.
Kalksinteriszeergeschiktvoorbouwsteen;
in hetoude Rome werd het daartoe veel
gebruikt.De St.Pieterskerk en de groote
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datvergiftig is.Van daar,datkalkstikstof

zoo moeilijk tebewaren is.ln den grond
ontstaat er door bacteriewerking ureum
uit,datovergaatin koolzureammoniak en
dan in salpeter, voedingsstof voor de
planten.
De kalkstikstof van den handel is een

poeder,datzwartvankleurisdoordevrije
koolstof en dat 20 % ongebluschte kalk

bevat.De meststofisdusgevaarlijk voor

gebouwen,uit den ti
jd derRomeinsche
keizers,zi
jn van sinterkalk gebouwd.
Hetverschi
jnselvan oplossingen afzetting
van koolzure kalk vindtmen thansnog te

dehuid,wanneerdezevochtig isen verder
ook voor deOOgen.,
Als meststof wordt kalkstikstof in ons
land weinig gebruikt.M en maakt van de

Karlsbad en in hetmeertje van Rockanje.

bijtendewerking van de kalk gebruik bij

Kalkspaat.Koolzure kalk in groote,goed
gevormde,op elkanderliggende kristallen,

in druipsteengrotten.Deze kristallen zijn
zeer helder,geli
jken op bergkristal,dat
echteruitkiezelzuurbestaat.Zi
jzijn dan
ook veelzachteren bruisenop,indien zi
j
Enet Zuren in aanraking kornen.
Kalkspaatkristallen polariseeren het licht,

d.w.z.zij laten van de aethertrillingen,

de vernietiging van biezen in de weide en
van heide tusschen de dennenaanplantingen.Hetpoederwordtdan op devoch-

tige planten gestrooid,de kalk bijt die

dood en ook de verbinding zelf werkt
vergiftigend.
Kalkstikstof werd in den W ereldoorlog
voor 't eerst in Duitschland gemaakt ter
voldoening aan de groote behoefte aan
stikstofmest en stikstofverbindingen voor

welke een lichtbron in alle richtingen uitstralen,slechtsdetrillingenin één bepaalde
richting door.Indien men twee kristallen
gekruist''op elkaar legt,laten ze in het
geheelgeen lichtdoor:welindien men ze

ontploëngsmiddelen. Thans zijn er in
Frankri
jk,Polen,Roemenië en Engeland

geli
jkgerichtop elkaarlegt.

Kalkzandsteen. Bouwsteen van gri
js-

Kalksteen. Koolzure kalk,waarvan men
kalk brandt.De samenstelling komt over-

een metdievan marmer,hardsteen,krijt,
schelpen en mergel.

De Luiksche kalksteen isbijonszeerbekend.Kalksteen wordt veelbi
j de ijzerbereidingin hoogovensgebruikt,omdathet

tegelijk metheti
jzerdunvloeibaar smelt,
een dunvloeibare slak geeft,diehetijzer

fabrieken van, welke zich alle hebben
vereenigd.

witte kleurin den gewonen baksteenvorm ,
verkregen door kalk en zand m et elkaar
tevermengen en bloottestellen aan heeten
stoom .Het kiezelzuur uit het zand verbindtzich dan metdekalk totvastekiezelzure kalk. Ongeveer hetzelfde geschiedt,
hoewellangzamer,metde gewone metselspecie in den muur. Om een volkomen
goedeverdeelingvan hetzand en despecie

omhult en tegen verbranding beschut.

teverkrijgen,moethetzand van verschillende korrelgrootte zijn. M en gebruikt

Kalkstikstof. Stikstofkunstmest, bereid

zoowelrivierzand als duinzand.
Kalkzandsteen is een goedkoope steen en

metstik
-stofuitdelucht(evenalsdeNoorschesalpeter).M en brengtkalk en houts-

wordt voornamelijk voor binnenmuren

kool onder zeer hooge temperatuur met
lucht samen in een electrischen oven.De
kalk verbindt zich dan met de kool tot

calciumcarbid (CaC2) en daarnametde
stikstof(CaC N2),waarbij koolvri
jkomt.
Die CaC N2 heet calcianam ide,een stof,
welke, aan vocht en lucht blootgesteld,
langzamerhand overgaat in dicyanamide,

gebruikt.

Kameraar. Eertijds was een kameraar
een vorstelijkkamerdienaar,ookkamerling

genoemd.Daarna werd kameraar de titel

van den overste van dekoninkli
jke schatkamer en ten slotte werd het woord
gebruikt voor den beheerder der geld-

middelen (ontvanger, rentmeester) van
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steden,gilden,kloosters en vereenigingen.
Ook thans nog heeft man den titel in

tweejaartreedtdehelftderledenaf.Burge-

waterschappen.Dekameraarvan hetdi
jkbestuur van den Lekdijk-Bovendams.De
kameraarvan den polderBijleveld en De
M eerndijk.

lijst voor de verkiezing der leden op;

Kam erdoek. Een weefsel, dat vroeger

uitsluitend in Kameri
jk,maar thans ook

veelin Twente wordtgeweven.De bena-

ming is samengetrokken uit Kameri
jksch
doek (cambric). M en maakt er sterke
zwachtels van.

Kam erheer.Vroeger:een deredellieden,

dieden vorstin zijn eigen vertrekken ten
dienste stonden,duskamerdienaar,kamerling ofkameraar.Hetwoord is in andere

talen overgegaan (Chamberlain).
OnderdeRepubliekhaddendestadhouders
regenten en leden der Statenvergadering
tot kamerheer.
Thansiskamerheerdetitelvan een hoogen
ambtenaar aan hethof,die deeluitmaakt

van hetvorsteli
jk gevolgen diedeplichtplegingen regelt.
Kam erm uziek. M uziek in een beperkte
ruimte of in een kleine zaal in enkele

bezetting (iedere speler speeltalleen een
eigen partij). Tegenwoordig gebezigd in

meesterenW ethoudersm aken de kiezerscandidaten worden niet gesteld. Kiezers

zi
jn de bestuurders van bedrijven ter
plaatse.Da Kamerkiesthaareigen bestuur
uit haar midden.
Kam fer. Het vaste bestanddeel van
kamferolie,een olie,welkeverkregenwordt
door bast en bladeren van den kamferboom overtehalen metstoom .Tweederde
deel van alle kamfer wordt gebruikt ter
vervaardiging van celluloid.In de geneeskundewordtkamfergebruiktalsopwekkend

middelbi
j hartzwakte, alskamferspiritus
tegendoorliggenenalskamferballetjestegen
motten.Kamfer is duur;de zgn.kamfer-

balletjesbestaan uitnaftaline.
Kamgaren (spinneril). Men onderscheidtbijdespinnerijkamgarenenkaardgaren. Kamgaren wordt gesponnen van
lange wol,die door kammen ontdaan is

van de korte wolharen.Daarbij worden
tevens de afzonderlijke wolharen gerekt
en naast elkaar gelegd.Is de kamwol tot

een draad (kamgaren) versponnen, dan
zijn de uiteinden der haren ingesloten.
Kamgaren is sterk en vast. M en maakt
er gladde stoffen van.

tegenstelling metorkestmuziek.

Kamers van Koophandel. Een rijksinstelling,welke ten doelheeft,handelen

ni
jverheid tebevorderen en raad tegeven
aan de overheid. Reeds voor een eeuw

bestonden zi
j en bij de wetvan 1920 is
er een regeling voor gemaakt. Aan de
Kamers werden toen eigen geldmiddelen

uiteen afzonderlijke nieuwe heëng (inschri
jving in het Handelsregister) toegewezen.Er is overeenstemming tusschen

deKamersvan Koophandelen devroegere
gilden; de gilden hadden evenwel wetgevende bevoegdheid,hetg'
een de Kamers
van Koophandel niet hebben.
In elke gemeente kan, wanneer de

Gemeenteraad dat wenscht,bijK.B.een
Kamervan Koophandelgevestigd worden;
ookvoorverscheidenegemeenten tezamen.
I)e IlanAer geeft raad aan provincie,

gemeente en aan de ri
jksregeering. De
Koning bepaalthet aantalleden. Om de

Kamgras .

Kam gras.Eengrassoortmetkenmerkende
aarpluimen,diein alle wei-en hooilanden
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voorkomt,langzaam groeiten in Augustus
halmen vormt.In hetbegin van den zomer
heeft kamgras weinig ondergras,maar in

Augustuswordenerveelblaadjesgevormd,
zoodat kamgras veel nagras geeft. Het
groeit het beste op vaste,niet te droge
en niettenatte gronden.Hetiszeervoed-

zaam;paarden houden er veelvan (afb.
blz.232).
Kampagne (zeevaart).Opbouw op het
achterdek van een schip (fr. poupe).
Vöör op het schip, heet die opbouw de
bak.

Kampernoeljes (keuken). Champignons, paddenstoelen, die veel op weilanden groeien,waar paarden grazen.De

jonge kampernoeljeszijn witte ballen op
een korten steel.De rand van den hoed is
dan nog dooreen vliesmethetm idden van
den steel verbonden. A1s dat vlièsbarst,

worden de plaatjes aan de ondervlakte
van den hoed zichtbaar.Deze zi
jn bruin.
Kampernoeljes gelijken veelop vergiftige
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geheel land of over de geheele wereld

(wereldkampioen). In de hondensport:

een hond, die viermaal achtereen op

tentoonstellingen een kampioenspri
js (een
aanbeveling voorden titelvan kampioen)
heeft behaald.

Kamwol (spinnerij). Lange wol,

tegenstelling met kaardwol.
Van kamwol spint men kamgarens, dat

zi
jn garens, waarvan de wolharen door
kammen naastelkaargelegd zi
jn.
Kaardwolis korte wol,welke,voordat ze
versponnen kan worden, gekaard naoet

worden.Hetgaren,datmenervanverkrijgt,
is ruig en onsterk.Van kaardgaren maakt

men lakenachtige stoffen.Zie verder bi
j
kaardwolen bijvollen.
Kamuisleer.Gamzenleer(chamois).
Kanariezaad. Een zomergraan (tot de
grassen behoorend),afkomstig uit ZuidEuropa en van de Canarische eilanden.De

hebben.Ze zijn ervan te onderscheiden,
doordatde laatsten een zak aan den voet

plant draagt een spil,met aartjesbezet.
De zaadetendevogelspellen devruchtjes
zeer gemakkeli
jk en daarom wordt het

hebben.Kampernoel
jes,kleiner dan een

en gemalen dienthet,om fi
jneweefselste

knolamanieten,daar ze een verdiktenvoet

gulden,kan men niet vertrouwen,omdat

zenog nietgoed te herkennen zijn.Die,
welke men in den winkelkoopt,zijnafkomstig van kweekerijen.Voor een kilo
versche of verduurzaamdekampernoel
jes
werd in 1930 twee en een halve gulden
betaald.
Kam persteur.Hard gekookte eieren,ten
halve doorgesneden en overgoten met een
saus van boter en mosterd.In plaats van
mosterdsaus gebruikt m en ook wel oliesaus met peterselie. Kampersteur wordt
met geroosterd brood gegeten.
Volgens het verhaal, wilden de Kampenaren voor een hoogen gast een steur

bewaren.Zijdeden den steureen belletje
om en lieten hem zwemmen.Toen degast
kwam ,bleek,dat de steur zich niet liet
vangen. De Kampenaren zetten den gast
daarom hardgekookteeieren met mosterdsaus voor,in de plaats van steur.
Kam pioen.Voorvechter.De overwinnaar
van alle tegenstanders in een bepaald
spel of in een bepaalde sport,overeen

aan kooivogelsalsvoedselgegeven.Gepeld

pappen.De teelt van het zaad is onzeker,

de pri
jswisselt te veel.De teelt wasin
onsland nooitbelangri
jk.
Kanaster.Knaster.Een korfvan vlecht-

werk (Spaansch riet),waarin waren uit
de tropen verzonden worden : suiker,
tabak, weefsels. Kanastertabak isvarinas.
Het woord is afgeleid van het Spaansche
canastro,dat rieten korfbeteekent.
Kandeel. Een oud-Hollandsche drank,
die men van ouds gewoon is op kraam bezoeken te schenken. Kandeel wordt

gemaaktvan Rijnwijn,witte wijn,eieren,

kruidnagelen,suikeren kaneel.De kaneel
wordt vooraf in water gekookt en het

kaneelwaterwordtbi
jhetmengselgevoegd,
datverwarmd wordt,tothetdik isgewor-

den.Eertijdsschonk men kandeelin fi
jne

koppen m et een deksel; thans vaak in
hooge porceleinen koppen zonder deksel.
Hetwoord isafgeleid van caldum ,calidum,
dat warm beteekent.Toch wordtkandeel
meestalkoud gedronken.
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Kandij.Rietsuikeringroote,goedgevormde kristallen.Men verkrijgtdeze doorin
een verzadigde suikeroplossing draden te
hangen, waaraan zich dan de suiker in
kristallen afzet. Is de suiker zuiver wit,

dan verkrijgt men witte kandij, anders
gele, bruine of zwarte. Vroeger was de

Boerhaviaansche kandij algemeen bekend;
deze was zwart.

Kandi
jklontjeszi
jn gebroken.Kandijgruis:
fijngestooten kristallen. Hetgebruik van
kandi
j bij insuikeren van vruchten heeft

van het lichaam zaailingen gaan vorm en.
W atnu de oorzaak isvan die verandering
dercellen,isnietopgehelderd en om deze
reden is het wezen van den kanker ons

onbekend. W ij weten alleen, dat her-

haalde prikkeling van de ce1een van de
oorzaken is.M en heeft nl.waargenomen,
dat,wanneer naen een muis,mettusschenpoozen van drie dagen, ongeveerdertien
maal het kruis met ruwe steenkolenteer

bestri
jkt, op deze plaats een kankergezwelontstaat.Zoo zietm en ook kanker

hetvoordeel,dat men dan zeker is, dat
geen blauwsel is gebruikt om de suiker
witte maken.Blauwselwordt nl.doorde
vruchten ontleed en bederft de kleur.

ken,waar veelmet olie wordtomgegaan;

Zoete kandij is een ouderwetsch soort

bijarbeidersin anilinefabrieken enbi
jver-

appel.

werkers van radiumertsen wordt vaak

ontstaan bij arbeidersin briketfabrieken,
waar steenkolenstof met teer gemengd

wordt.Ook bijarbeidersin katoenfabrie-

kanker waargenomen. M aar alti
jd bli
jft
Kanis. Kriel, vischkorf. De kanis is een
korfmet dekselen meteen platte kant,

visschersmandjederhengelaars.Dekriel
is een open mand, die op den rug gedragen wordt.

Kanefas (weverif). Grof doek voor
scheeps- en molenzeilen,zakken en brandslangen.Destofiszwaaren dichtgeweven
en wordt van katoen, linnen of hennep
gemaakt. Het oude Hollandsche kanefas

wasaan één zijdegeribd en aan deandere
zijde gekeperd.De a:eiding is van het
Lat.: cannabis: hennep. Thans gebruikt
men het Engelsche woord ,,canvas''

Kanker (geneeskunde).Dezenaam dagteekentuitdenti
jd,toenmenindegeneeskundealleen op de uitwendige verschi
jnselen derziekten lette.M en gebruikte het
woord kankervoorgezwellen van de borstklier,dievertakkingen naarbinnen hadden

de vraag open,hoe hetkomt,datenkelen

kankerkri
jgen endatanderepersonen,die
zich eveneensaan de schadelijke prikkels
blootstellen,niet worden aangetast.
M enheeftgezien,datsomsdooreenvoudige
inspuiting van bloed van vogels, die
kanker hebben, het kwaadaardige gezwel
kan worden overgebracht.Toch kan men
kanker geen besmettelijke ziektenoemen,
want niet de besmetting, maar deaanleg

totdeziektebli
jftdehoofdoorzaak.Door
proeven met muizen is het gebleken,dat
die aanleg volgensde gewone overervingswetten vanM endelvan geslachtop geslacht

overgaat. Er zi
jn menschenrassen, die
zelden doorkankerbezochtworden en bij
sommigegeslachten komtdikwijlskanker
voor. Velen gelooven aan kankerhuizen,
doch geen enkel feit is bekend,dat dit
geloof rechtvaardigt. Het is toch niets

bijzonders, wanneer verscheidene per-

alle kwaadaardige gezwellen,die na weg-

sonen na elkaar in hetzelfde huis aan
kanker sterven, want de ziekte is zeer
veelvuldig. De kankersterfte neemt nog

snijdingterugkwamen,kanker.Thansver-

steeds toe,misschien schi
jnbaar, doordat

staatmen onder kankereen bepaald soort
van kwaadaardig gezwel.Zulk een kwaadaardig gezwelontstaatdoorwoekering van

de ziekte beterdanvroegerherkend wordt,
maar zekerook,omdatde menschen ouder
worden dan vroeger en dus minder aan
andereziekten sterven.De kans om kanker

(cancer: zeekreeft). Later noemde men

decellenvanklierbuizen,sli
jmvliezen,huid
en dergeli
jke.Daarbi
j wordtde orde der
cellen verstoord,vorm ,grootte en karakter
der cellen veranderen. Deze kankercellen
kunnen zelfstandig leven zonderonderling

verband.Zi
jkunnen metden bloedstroom

worden meegevoerd en op andere plaatsen

te kri
jgen,neemtmetden leeftijd toe en
is bijmannen grooterdan bi
jvrouwen.
Kanker (tuinbouw). Ooftboomenziekte,
die ontstaatdoorwoekering vaneen schimm el, welke zich vastzet op beschadigde
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plekkenvanstam entakken.Beschadigingv4n
takken ontstaat door de vorstop plaatsen,
waar het hout hetmeestewaterbevat,dat
isaan den voetvan een takofvaneenknop.
Daarontstaan dan kleinevorstspleten.Vele
uitheemsche ooftsoorten, die meer van

Laterwaskanselierde naam van den voorzittervan een hoogen rechtbank: kanselier
van den Raad van Brabant,kanselier van
den Provincialen Raad van Gelderland.

vorsttelijden hebbendan deinheemsche,
lijden ook sterkeraan kanker.Tengevolge

landsche Orden'',die een afdeeling is van
het Departement van Financiën.
Te Leeuwarden is de Kanselari
j nog de
naam van het voormalige rechtsgebouw

van woekeringen van de zwam ontstaan

plaatselijke verdikkingen van de schors

Thanskennen wijhetkanseliersambtniet
meer,maarwe1,,Dekanselari
jderNeder-

en bruine,ingevreten vlekken.De takken

uitden tijd van Philips11(1566- 1571),

gaan dorre toppen vertoonen (topkanker).

toen de hoogste rechter nog kanselier
heette.Hetis een der grootste en oudste
gebouwen van Friesland en heeft in den
gevel negen hardsteenen beelden, die de

A1s weinig vatbaar voor kanker gelden :
maagdepeer,GieserW ildeman,pondspeer,

stqrappel, Vlaamsche schijveling, Lun-

terschepippeling,zoete ermgaard,lemoen,
zoete kroon.

Christeli
jke deugden voorstellen. Thans

Kannebuis.Buisvan gebakkenklei,rolrond

Kanselarijsti
jlisdesti
jl,waarindestukken
der kanselarijen werden gesteld, dus
ambtelijke taal.Men gebruikthet woord

of taps (aan den eenen kantnauwerdan
aan denanderenkant),verglaasdofonverglaasd (afb.blz.235).Dunnekannebuizen

worden gebruikt om land te draineeren.

Kannebuizen zijn 60- 100 cm lang en
7.5- 30cm wijd.Voorriolen,schoorsteenen,
privaattrechters. Zeeuwsch : pottebuizen.
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Kannebuizen.

Kanselarij.Hetwoord isafgeleidvan het

Lat.: cancelli: tralies. Tralies omsloten
de ruimte,waarin destaatsstukken werden
bewaard.In de M iddeleeuwen was kanselier de titel van den secretaris van den

vorst,den hoogsten ri
jksdienaar.

met vreemde woorden gemengde,stijve,
onbegrijpeli
jke taal. Kanselari
jgeest:
bureaucratische geest.
M en spreekt nog we1 van de kansel
arij
van een gezant,vaneenconsulaat,van het
voormalige Duitschekeizershuis te Doorn.
In Duitschlandheettehethoofd van allemi-

nisteries:rijkskanselier,eenambt,datvooral
In Frankri
jk wasdekanselier(Chancelier)

%M

$1

in ongunstigen zin voor ingewikkelde,

door Bismarck groote bekendheid kreeg.

>+

t
y.
:
*w. '
.y

ishetarchiefgebouw van Friesland.

de eerste staatsambtenaar.Engeland kent
hetambtnog heden ten dage:De ,,Chancellor of the Exchequer''is de kanselier
van de schatkist:de minister van Financiën. De ,,chancellor of the Duchy of
Lancaster''is de kanseliervan hetHertogdom Lancaster en de ypLord Chancellor''
van Engeland of we1 ,,Lord privy Seal''
is de geheimzegelbewaarder,de voorzitter
van het Hoogerhuis,hoofd der m inisters.

Kanteel (bouwkunde). Tinne. Opge-

metselde,doortusschenruimtengescheiden,
gedeelten van een muur van een middel-

eeuwschevesting (afb. blz. 236), welke
tusschenruimten hetmogelijk maken om
achter een dekking te schieten.De kanteelen noemde men de manswering en de

tusschenruimten,die niet zoo hoog zi
jn,
de borstwering. De ommegang achter
de kanteelen heette de trans.M en spreekt
Van een gekanteelden muur en van een
gekanteelden toren.
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In dentegenwoordigen tijd heeftmen wel
bouqnverken van gewapend beton, van

zulkekanteelen voorzien.Zi
jgeven echter
evenmin eenige schoonheid alsde i
jzeren
hekken op de muren of rondom een plat
dak, welke ook we1 kanteelen genoemd
worden.

haringen en heet een kantje. Bi
j één
trek vangt men vaak 35 kantjes.W anneer de haringlogger een voldoend aantal

kantjesharing (bv.600) heeftgevangen,
keert het schip terug en de vangst wordt
geveild in de haven.De geheele Nederlandsche visschersvloot brengt ongeveer

700 duizend kantjes in een jaaraan.E1k
kantjebrengtongeveer15gld.op.
De kantjes worden aan den wal verder
bewerkt door de haringpakkers, die ze
openen en den inhoud sorteeren om de
haringen daarna opnieuw in vaten te

pakken,die dan niet meer kantjes doch
tonnen heeten.Voor 14 tonnen zijn 17
kantjesnoodig.
Aan boord spreektmen dusvan kantles;
in het afslaggebouw van kantjes en van

b

tonnen.In den handelalleen van tonnen.
Rondeelmet trans.

Transmetkanteelen (tinnen).
Kantelaaf(bouwkunde).Eg ofneg.De
binnenzijde van een muuropening,het
smalle muurvlak, ter breedte van de

muurdikte, waar het kozijn tegenaan
staat.Soms is de kantelaaf met zandsteen
bekleed als versiering.

Kanteloep (fruitteelt).Eensoortmeloen,
waarvan de schilongelijke knobbels vertoont.

Kanterkaas. Reeds voordat de zuivelfabrieken bestonden,was in Friesland de
kanterkaas beroemd.Zi
j werd van afgeroomde melk gemaakt, en had een gele
kleur.De naam is afgeleid van de recht-

kantige zi
jden. Kanterkaas werd vroeger
veelnaar Engeland verzonden en daar in
plaats van Chesterkaas gegeten, waarop

zijveelgeli
jkt.
In kanterkaas wordtook we1komijn verwerkt.

Kantiesharing.
Kantplanken. Planken, welke overal

evenbreed zijn (afb.blz.153).Planken,die
alleen op dikte gezaagd worden, hebben
wankanten en het topeinde is smaller
dan hetworteleinde.Dewankanten worden

later afgezaagd (meskant bezaagd) en de
planken gelijkmatig van breedte gemaakt.

M en spreekt vaak van eiken kantplanken
in tegenstelling metgewone eiken planken

(vlotdelen),omdathetinlandscheeikenhout
gewoonlijk met wankanten verhandeld
wordt. Buitenlandsch hout wordt altijd

Kantje (haringvisscheril). De versch

gekantrecht aangevoerd.

gekaakt, gezouten en in tonnen,kantjes,
gelegd (afb.blz.236).Na eenigedagènis

Kanunnik.Oorspronkeli
jkwaseenkanunnik een der geesteli
jken,die volgenseen
canon (regel)leefden.Het hoofdstuk uit
den Bi
jbel,waarin deze regelvoorkwam,
werd bijelkebijeenkomstvoorgelezen.

gevangen haring wordtaan boord terstond
de inhoud geslonken zoodat het vat een

wanvertoontenkanwordenbi
jgepakt.Een
vol, dichtgekuipt vat bevat 600--1000

KAPBEEN- KAPITEEL
Later verstond men onder een kanunnik

brevein devijfNederlandschebisdommen

een geestelijke,verbonden aan een kerk

en bisschopskerken opnieuw kapittels gesticht,die een proost tothoofd en kanunniken tot leden hebben. Behalve dat

geesteli
jken ook weldomheeren,kapittel-

sommigen aan de bisschopskerken zijn
verbonden,vormen zi
jden raad van den
bisschop en vergaderen éénmaal'sjaars.
VolgenshetKerkelijk Rechtbehoortook

van hoogen rang,een domkerk,ofkapittelkerk en behalve kanunnik, werden deze

heeren of stiftsheeren genoemd.De gezamenli
jke kanunniken van een donakerk
vormden het kapittel. De ledendervoornaamste kapittels werden uitsluitend uit

den adelgekozen.Aanvankeli
jk woonden
de kanunniken nog als kloosterlingen

de keuze van den bisschop aan dekanunniken: In de Nederlandsche bisdommen
bepalen de kanunniken zich tot een voor-

Samen. Later ging ieder afzonderli
jk
wonen.Hetwaren zelfsnietalti
jd geestelijken,die alskanunnik werden gekozen:
vaakwarenhetzgn.wereldlijkekanunniken,

drachtvandrie,terwijldebenoemingdoor

Zi
jlieten de kerkdienstwaarnemen door

Kapbeen (bouwkunde).Kapspruit,span-

die eigen bezit hadden en bovendien inkomsten uit de kapittelgoederen trokken.

een vicarius.
De Kanunniken hadden een aartsdiaken
ter was de
of proost aan het hoofd.
. La
proost uitsluitend met het beheer der
kapittelgoederen belast,welke daarom wel

proostdijgoederen genoemd werden. De

den Paus geschiedt. De kanunniken van

thanszijn dekensen pastoors,inverschillende plaatsen woonachtig. Zie ook bi
j
kapittel.

been.Een der opstaande beenen van een

kapspant(ziealdaar)ofkapbint,datmet
het andere been samenkomt in den nok
van hetdak.De kapbeenen worden onderlingverbonden doorwaterpassegordingen :
liggende bindbalken.Afb.blz.167.

kanunniken hadden uitsluitend de eeredienst in de kerktottaak,in tegenstelling

met de geesteli
jken van parochiekerken,
die erook anderwerk bi
j hadden. Den
naam domheerontleenden zijaan deom-

Xapbe

standigheid, dat de voornaamste kapittelkerken domkerken ofkathedralengenoemd
werden.De naam stiftsheeren doeltop de

6upele stlll

bezittingen van de kapittels,waaruit zij
inkomsten trokken. Ook de naam ,,het
Sticht''voor Utrecht,heeftop die stiftsgoederen betrekking.
De kanunniken van de voornaamste
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/alokkeel
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kapittels (Utrecht, Arnhem , Deventer,
Tiel en Elst) kozen den bisschop.Een

'

U

-

-

Zo1derbalk

bi
jzondere beteekenis hadden de vijf
kapittels van Utrecht, omdat zij deel

Quur

uitmaakten van de Statenvergadering van
het Sticht en dus machtige landsbestuur-

Versterking van een kapbint.

derswaren.Zi
jhadden in dievergadering
zitting als de zgn.Eerste Stand,terwijl

Kapbeitel(smid).Korte beitelom ijzer
koud aftehakken (koudbeitel).De beitel

M etde Hervorming zi
jn de kapittelsen

Kaper (kleederdracht). W ollen muts,

de adelden Tweeden Stand en de stad
Utrecht den Derden Stand vormde.

daarmede de kanunniken verdwenen. In

de Staten van het Stichtwerden zijvervangen doortien hervormden,aangewezen
door de stad Utrecht.

In denjongsten ti
jd isdenaam kanunnik
herleefd.In 1858 werden bijpauselijken

wordt met een tang vastgehouden.

welke het hoofd geheelomvaten waarvan
de afhangende strook hals en schouders
bedekt. De kaper wordt in Zuid-Afrika

doorjongemeisjesgedragen.
Kapiteel (bouwkunde). Hoofdgestel.
Bovendeelvan een zuil.M en onderscheidt
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aan een zuilhetgrondstuk ofden sokkel,de

schachten hetkapiteel.Devorm isbijde
verschillendebouwordenverschillend(Do-

rische,Korinthische,Gothische,M oorsche,

Romaansche,Toscaanschekapiteelen).

vandeOrdevanMalta(Maltheserridders)
bestaatuiteen baljuw en twee kapittel-

ridders. Het kapittel van de Orde van
den Kouseband. In Duitschland bestaat
een ,,Algemeen Kapittel'', dat toezicht
houdt op alle Duitsche studentenkorpsen.

Kapittel.Hoofdstuk uitden Bi
jbel(Lat.
caput:hoofd).In overdrachteli
jken zin is
verder een kapitteleen bijeenkomst van
kanunniken (zie aldaar),geesteli
jken,die
volgens een canon (regeluitden Bijbel)

Hetvergaderteenmaal'sjaarsteW eimar,

leefden. Op sommige vergaderingen der
kanunniken beleden de kloosterlingen
hun zonden en werdenten overstaanvan de

op verscheidene voorwerpen van het

anderengestraft(misschienstaathetwoord
woord kapittelen hiermede in verband).
In de M iddeleeuwen waren er in onsland
72 kerken van hoogeren rang,welke dom kerken of kathedralen genoemd werden.

De geesteli
jken van die kerken waren
kanunnikenendegezamenli
jkekanunniken
van een domkerk vormden het kapittel.
Dedomkerken werdendaarom ookkapittelkerken geheeten.

in Saksen.

Kapittelstokle.Een zilveren staafje,verbonden aan een lint,datalsbladwi
jzerin
den bi
jbeldienst doet.De benaming is
dageli
jksch leven overgegaan:een staafje
aan heteind van een halsketting ofvan een

horlogeketting,dat door een oogje kan
gestoken worden,een soortgeli
jk staafje
metzi
jdeomwonden'
,datdooreentresvan
een kleedingstuk gestoken wordt, verder

een besuikerd stukjekaneelen in Vlaanderen de staaf,waarmee een bankschroef
wordt aangedraàid.

Kaplaken (zeevaart).Een extrapremie,
welke in vroeger tijd,in het bijzonder

Debelangrijkstevandiekapittelswaren de
vi
jfkapittelsvanUtrechten dievanArn-

voor reizen naar het Noorden,aan den
schipper werd toegekend om hem de
m iddelen teverschaffen,om warmekleeren

en E1st,daarzijden bisschop kozen.Een
bi
jzondere beteekenis hadden de vi
jf
kapittelsvan Utrecht,omdatzi
jdeeluit-

te koopen.Letterlijk beteekent kaplaken:

hem,. Oldenzaal, Deventer, Leiden,Tiel

laken voor een nieuwe kap. Later veranderde het kaplaken in procenten van de

maakten van deStatenvergadering van het
Sticht. Dat waren de kapittels van den

vracht.Hetschi
jnt,datkaplaken nog wel

Dom,van St.Jan,St.Salvator,St.Pieter

handel maakt er uitdrukkeli
jk melding
van in art.464 en 599.Soldij van het

en St.M aria.Hetkapittelvan den Dom
was het eerste in rang en dat van St.

Pieterwashetri
jkste.Hetvermogen der
kapittelsgroeidesteedsaan.Hun ri
jkdom
en macht bli
jken uit de nog bestaande
brieven (charters),welkevangrooteschenkingen gewagen.Ten ti
jde van KarelV

verminderde hun macht en na de Her-

vorming zijn zij geheel verdwenen. De

gegeven wordt.Ons Xvetboek van Koop-

scheepsvolk en kaplaken van den schipper
vervallen,indien het schipvergaat.Hierdoorhebben scheepsvolk en schipper zelf

belang bi
j een behouden reis.Kaplaken
kan echter volgens de wet nietgevorderd

worden,tenzijdituitdrukkelijkisbedongen.
Hetzelfde gebruik bestond vroeger bij
ambtenaren. Bi
j de lagere ambtenaren

Kerkhervorming heeft het vermogen der
kapittels niet aangetast, maar onder het
toezichtvandeStatenvanUtrechtgeplaatst.

noemde men het mantelgeld of mantellaken.Het woord bleef nog lang bestaan
voor het begrip r,
toelage'' later voor

In1858zijnbi
jpauselijkenbreveindevijf

fooi''(een treffçli
jk mantellaken geven).
Bi
jhoogeambtenaren sprakmen van tabberdlaken.Elk jaarontvingen de schout,

Nederlandsche bisdommen opnieuw kapittels opgericht,meteen proosta1shoofd

en kanunniken als leden. Zie ook bij
kanunnik.

Hetwoord kapittelwordtbi
jverdere uitbreiding gebruikt voor een vergadering
of lichaam van andere orde.Het kapittel

(bestuur)van de Nederlandsche afdeeling

de schepenen en de stadsgeneesheer
boven hun salaris een lap laken voor een
nieuwen tabbaard.Later kwam daarvoor
een som geld in de plaats.Het werd een

emolument'' en tevens een bli
jk van
erkenning van de hooge waardigheid.

KAPOEN- KAPSPANT

Kapoen (keuken).Gesneden haan.M en
kiestdoarvoorjonge hanen van zwaarras
en van hetgewichtvan ongeveereenpond.
M en maakteen huidsnede aan beidekanten van den rug tusschen de twee laatste
ribben,tot men hetbuikvlies bereikt.Na

insni
jding van dat vlies ziet men het
mannelijk zaadorgaan liggen,kenbaaraan
de gele kleur.Het kan dan gemakkeli
jk
verwijderd worden.
Vroeger waren de Bredasche kapoenen
beroemd.Tegenwoordig is er geen vraag
meernaarkapoen,zoodatdeoperatiezelden
meer gedaan wordt. Kapoenen groeien
beteren worden zwaarder danongesneden
hanen van hetzelfde ras.

Kapoets.Kapoetsmuts(vancaput:hoofd).
Een muts van verschillenden vorm . De
Visschers van Urk noemen hun hoofd-

dekselkarpoets(afb.blz.239).
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lang.Binnenin liggen de zaden in een bed
van pluizen.Zaad en pluisworden machinaalgescheiden.Uit de zaden wordt olie
geperst.

Kapotjas.Nauwsluitende miltaireoverjas
metpanden (fr.capot).
Kappen (van melk). Schiften, stollen
in vlokjes.

Kappers (keuken). Kappertjes.De gesloten bloemknoppen van den kapper-

struik,eenstruikuitZ.-Europa.Kappertjes
worden ingelegd in zout of in azi
jn en
alsspecerijbijvleesch en visch gebruikt.
Kappertjessausiseen sausvan vischwater,
peper, bloem, boter,eidooier, citroensap

en kappertjes.Zijwordtgegeten bi
jtong,
paling en tarbot.

Kappertjes zi
jn duur en kunnen ver-

vangen worden door bremkappers, de
bloemknoppen van de brem en OostIndische kappers, de bloemknoppen en

jongevruchtenvan deOost-lndischekers.
Kapperskool (tuinbouw). Kapperkool,
savoije kool, savooische kool (gele en
groene),mindervastdanwittekool.Afb.
blz.227.

Kapseizen (scheepvaart).Omslaan van

een schip. Kenteren, meestaldoordat de

lading schuift(gaatwerken).
Kapspant. Kapgebint, dakgebint. De
staande deelen van een dakkap,die met

elkaar verbonden zi
jn door waterpasse
gordingen en door panlatten,die de dakbedekking dragen.De kapspanten komen

3---6 meter van elkaar te staan.Zijzijn
van ijzer of van hout.Het Hollandsche
houten kapgebint bestaat uit twee spant-

beenen of spruiten,die aan den top bij
elkaar komen. Zi
j zijn halverwege ver-

Kapok.De vruchtpluizen van den kapok-

bonden door een hanebalk of bintbalk.
M idden opden hanebalk staatdemakelaar,
diehanebalkentop verbindt.Tweeschoren
beginnen aan den voetvan den makelaar,
haaksop de kapbeenen.Onderden make-

boom.OpJavawordtveelkapokgekweekt.

laar zi
jn twee karbeels,schuine schoren

Volendammer metkarpoets.

De boomen kunnen zeer hoog worden,

maarop dekweekeri
jhoudtmen ze laag.
De vrucht is 6 cm dik en tweemaalzoo

van de kapbeenen naar het midden van

den makelaar.Ten slotteiserbijzolders
met een borstwerlng, tot steun nog de
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kreupelesti
jl.Dezegaatuitvan heteinde

Spreektmen van goud van 18 karaat,dan

van een zolderbalk, welke zooveel lager
ligt dan de muurplaat a1s de borstwering

wi1men daarmee zeggen,dathet18/24

hoog is. Een waterpas balkje verbindt
de muurplaat, met den kreupelen stijl:
datheeteen blokkeel.taf'
b.blz.237).

vermengd.(roode of witte karateering).

Kapzaag (meubelmakerif).Eenzaagmet

Karabifn.Ruitergeweer.Een kortgeweer,
zooals thans veeldoor de rijksveldwacht

een kap,toffelzaag,een handzaag,langwerpig,rechthoekigvan vorm meteen dikken

bovenrand,welke dezaag sti
jfmaakt.De
zaag heeftfi
jnetandjes,dientom ondiepe

sneden in hard hout te maken en wordt
door meubelmakers en lijstenmakers gebruikt.(afb.blz.240).

zuiver goud bevat.Goud wordt n.l.nooit
zuiver bewerkt,maar met koper of zilver

gebruikt wordt.Vroeger droeg de ruiter

zijn karabijn aan een schoudergordel,
waaraan hetgeweermeteen karabi
jnhaak
was bevestigd.Zonder het geweer los te
maken,kon de ruiterschieten en terstond
daarna zi
jn wapen laten vallen,om de
handenvri
jtekrijgen.De lichte cavalerie

ismeteen karabijn gewapend.
Karabilnhaak.Ilzeren haak,waarvan de
bocht gesloten wordtdooreen veer.M en
zietze aan hondekettingen en aan geweerriemen.
Karbies.Ouderwetsche,platte,gevlochten
hengseltasch met twee ooren,van boven
open.

Karbonkel. Karbunkel. Lat: carbon-

culus:kooltje vuur.Karbonkelsteen:robi
jn,edelsteen,die soms schittertarseen
kooltjevuur.
ln de wapenkunde wordt de karbonkel

voorgesteld door een kringetje,waarvan
Kapzaag (toffelzaag)metverstekblokje.

Karaat.Gewichtseenheid bi
j het Wegen

strepen uitgaan.
In deheelkundeiscarbonkeleen miltvuurpuistofeen andere groote vurige puist.
In detuinbouw :een grootsoortmeloen.

van diamanten en paarlen en ook een uitdrukking van den graad van zuiverheid

Kardeel(scheepvaart).Vroegerverstond
men ondereen kardeel(fr.corde):vier-

van goud (hetallooiofgehalte).Eenkaraat

strengstouw meteen lichte streng a1shart.

is 260 m illigram. De naam is afkomstig

M en maakteervallen (hi
jschtouwen)van,

van deGrieken,diedehardezaadjesvan
een peulvrucht, Ceratonia geheeten, a1s
gewichtjes bi
j hetgoudwegen gebruikten.
M en zegt thans,dat een diamantzööveel
karaat weegt.De karaat a1s eenheid van
gewicht werd in 1821 afgeschaft en vervangen door vier grein of 4 65 mgr,
maar het woord bleef toch in gebruik.
Voorts drukt men het gehalte van goud

voorde zeilen.Thans verstaatde zeeman
onder kardeel een der strengen van een
touw .

W agenmakers verstaan onderkaydeeleen
smettouw,dat is een touwtje met krijt
bestreken,datin delengte overeen boomstam gespannen wordt. Licht men het

touwt
jeopenlaatmen hetdan terugspringen,dan slaathettegeni
de stam en teekent

uit in een aantalkaraat aan fi
jn goud,
voorkomend in zeker oud gewicht, een

hierop een krijtli
jn af. Door langs die
krijtli
jn tezagen,verkrijgtmen eenrechte

mark,datis24 karaat(24 x 260 mgr.).

snede door den stam .

KARDINAAL- KARTELDARM
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Kardinaal. Lid van den raad van den
Paus.A:eiding van hetLat:cardo:deurscharnier,hetvaste punt,waarom de deur
draait.De pausen schonken aan de kardi-

Kardoes (bouwkunde). Randversiering
om een veld aaneengevel.Bijuitbreiding

nalen den titelvan eminentie.Zi
jkregen

som s een wapen.

steli
jkenmanteltedragenenvaneenwitten

Karmijn.Een roodeverfstof,dieVroeger,

draagstoel met rooden hemelgebruik te

voordatde teerkleurstoffen bekend waren,

maken.Thansdragen zijeen korten pur-

veelgebruiktwerd.Zijwordtverkregenuit

peren mantel en een paarse muts.Hun

kermesschildluizen,die in M exico,Oosten W est-lndië op cactussen worden gekweekt en,gedroogd en gemalen,a1s co-

het veld met de randversiering. Fr.cartouche. Het veld bevat beeldhouwwerk,

het recbt een rooden hoed en een vor-

aantalisop 70gesteld,maarveelalzi
jner
kardinaalszetels onbezet.Zi
j hebben verschillenden rang:kar'
dinaal-bisschop,kardinaal-priester en kardinaal-diaken. De
paus benoemt en bevordert hen.

chenille in den handel zijn. De eerste
cochenillekwam in 1526 in Europa,zonder
dat men de herkomst wist. Pas in 1729
kwam de Nederlander De Ruuscher er
achter, dat de stof uit gemalen schild-

luizen bestond.Op Java werd deze luis
uit M exico ingevoerd.In den regentijd
brengt men ze onder dak,om ze in den

drogentijd buiten op cactussen tezetten.
Na6 weken zijn zevolwassen.Dewijfjes
zi
jn ongevleugeld enzonderschild.Nade
bevruchtingzwellenzijsterkopenworden
paars.Voordatze eieren leggen worden ze

doodgemaakten gedroogd (purperkorrels).
Dichterssprekenvan karmozi
jn.
Karos (landbouw). Vroeger was een
karos een overdekt toerri
jtuig in riemen
hangend enmeteen hoogen bok.M en sprak

ook vanzonnekaros,lijfkaros,guldenkaros.
Thans is een karos een lange bakwagen
van geölied iepenhout, met een hoogen
bok en op veeren.Zulk een karosdoetals
kaaswagen dienst.
In Noord-Holland is een karos een platte
wagen zonderbok,waarmedemen gesneden

karweinaardedorschmachineri
jdt.
Grondnoten.Zie blz.176.

Kardoes(krilgskunde).Zak,koker,bus
voor de kruitlading.Eerti
jdslaadde men

geweren en kanonnen met lepels kruit.
Daarna kwamen kardoezen van papier,

blik,katoenofsaai(datgeensmeulendvuur
achterlaat) in gebruik.Tegenwoordig gebruiktmen patronen;lading en projectiel
zi
jn één geheel.Kardoespapier is thans
nog de naam van bi
jzonder sterk grauw
papier.Een kardoesofkardoeshond(does)
is een poedel.
W oordverklaring.

Kartel (bouwkunde). Ellipsvormige

hguur, versierde rand rondom hguren of

jaartallen,op gebouwen.Een kartelmet
hetjaar 1617.(cartouche,kardoes).
Karteldarm

(ontleedkunde). Dikke

darm ,kronkeldarm. De naam karteldarm
is gekozen wegens de insnoeringen,welke

aan ditdarmgedeelte eigen zijn.In den
karteldarm verdikt de darminhoud : het
water wordt er aan onttrokken.De opneming van de voedingsstoffen in hetbloed
geschiedt in den hooger gelegen dunnen
darm .
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Kartelen.Een karteliseen kerf,een keep,

hetzi
j scherphoekig of afgerond.Munten
hebben een gekarteld randje aan den

tot hand ging en soms weleen jaar in
omloop bleef.Dat briefje deed dusdenzelfden diensta1shetlaterebankbil
jet.

keepjesopmaken;ook vandengekartelden

kassiersbedrijfbloeide.In 1780 werd de
Stedeli
jke W isselbank opgericht. Deze

rand van duintoppen.

wisselbank was,behalvewisselkantoorvoor
vreemde muntspecien, ook kassier, een

Kartets (krijgskunde).Vroegereen kar-

samenvoeging van bedrijven, welke aan

does,patroon van bordpapierofvan blik,
gevuld met schroot en sprengstof,alsge-

andere kassiers verboden was, daar dit
tot m isbruiken aanleiding kon geven. De
kassiers met een wisselkantoor zoudenj

buitenomtrek van vöör- ofachtervlakte of
aan den buitenrand.
M en spreekt ook van boter kartelen : er

schutsprojectiel.Thansvervangen doorde

Amsterdam wasindel8deeeuw hetmiddelpunt van den wereldgeldhandel en het

granaatkartets, een langwerpig rond pro-

meerdan anderen,in degelegenheidzi
jn,

jectielvan ijzer,datbehalve desprengla-

het m eerwaardige, ongesnoeide geld uit
te schieten en buiten omloop te brengen.
Het verbod is evenwel nimmer gehand-

Kartouw. Verouderd woord voor kanon.

Vloeken als een kartouw (bulderen).

haafd.Erwarenin dienti
jd we154kassiers
in Amsterdam.In den ti
jd der Fransche

Dronken als een kartouw.

ltevolutie was hun aantal geslonken tot

ding,kogels bevat.

Karwei(slager).Ingewandvaneenslachtdier (hart,longen,milt,lever,darmen).
Hetvetaan deingewanden heetkarweivet.

Kassei. Straatkei (Vlaamsch).Van ouds
gebruikt men porher van Quenast,om
kasseien van te hakken.Kasseienslijper:
straatsli
jper.
Kasseler rib (keuken). Gepekelde en
licht gerookte varkensrib.

Kassier.Indenti
jd,toenmenhetpapieren

geld niet kende, had elke provincie en
menige stad haar eigen munt. Toen de
handelvan Amsterdam zich ging ontwikkelen,gaven de kooplieden buiten de stad
hun geld ter plaatse in bewaring,om het
nietheen enweertemoeten meenemen.Er
waren personen,die van die bewaring een

bedrijfmaakten en zoo ontstond hetkassiersbedri
jf. De kooplieden gingen al
spoedig hun geld niet meerafhalen,om
daarmeezelfhun schulden tebetalen,maar

gaven aan hun schuldeischer een briefje,
waarop een opdrachtaan hun kassier was
geschreven,om zekere som tlitte betalen.

31.Toch werdin dientijd nogheteerste
groote kassierskantoor,de Associatiekassa,
opgericht.
De kassiers hadden, behalve het wis-

selbedri
jl'
,spoedig het bankiersbedrijfter
hand genomen.Zi
j kochten wissels van
hun klanten en konden dat veiliger dan

anderendoen,omdatzijmetdekoopkracht
van hun klanten het beste bekend waren.
Zijwisten wathun handteekening waard
w as en

bovendienhadden zijookgeldvan

hen in bewaringalspand.Nadeoprichting
van de Nederlandsche Bank, die bankbil
w
ietten uitgafen na de ontwikkeling van

deneffectenhandel,nam hetkassiersbedrijf
inbeteekenisaf.Dekassierszochtennieuwe
wegen,gingen geld opnemen tegen betaling van rente,gingen meer en meer aan
geldhandeldoen en aanhandelin effecten.

Thansishetkassiersbedri
jfgeheelopden
achtergrond geraakt. Tusschen kassier,
bankieren effectenhandelaarisgeen scherp
onderscheid meer.Alleen de Associatiekassalegtzich in hoofdzaakophetkassiers-

bedrijftoe.
Hetkassiersbedri
jfisin hetW etboek van

Dat briefje heette kassiersbriefje, een

Koophandel geregeld. Deze wet verstaat
ondereen kassieriemand,aan wien,tegen
genotvan zekerloon,gelden ter bewaring
en uitbetaling worden toevertrouwd. De
W etstelt dus den kassier voor alsbloote

briefjenietterstondwerdingewisseld,maar

is niet tot rentevergoeding verplicht en
is ook niet bevoegd,hetontvangen geld te

betalingsopdracht, welke merkwaardigerwijsnietop naam,naaar aan toonderwas
gesteld.Het gevolg daarvan was,dat het

a1s betaalmiddelgebruikt werd,van hand

bewaardervan gelden van een ander.'li
j

KAT- KATTEN

beleggenoftegebruiken.Hi
jmagookgeen
voorschotten geven en dus niet meer uit-

betalen,dan hetgeen hijonderzijn berusting heeft.Hetkassiersbedrijfin den zin
derwetbeperktzich dustotdeuitbetaling
vangeldenaandekasenbuiten hetkantoor,

hetzi
jin destad,hetzijdoor middelvan
correspondenten er buiten : het incasso-

bedrijfdus.Dekassierisdusgeen koopman,drijftgeen eigen handel. Vandaar,

en aan verstopping door modder. Als
zuigerdoetdiensteen groote,ronde,dikke
elastieken plaat meteen koperen hartklep
in het midden. Als voetklep dient een
stalen kogel, welke sluit op een afge-

draàidezittingendiebi
jelkepompbeweging
op en neergaat. Reeds kleine bewegingen

vandeplaatgevenveelwater.(afb.blz.243).

datdewetbepaalt,dat,wanneereenkassier

zijn betalingen staakt,er een vermoeden

vanschuld bestaat.Destrafbepalingendaar-

op zi
jn veelvroegervantoepassingop een

kassier dan op een koopman.
Het woordkassierwordtthansookgebruikt
voor een beambte, die voor een ander
kas houdt, het beheer ervan voert en de
ontvangsten en uitgaven boekt.

Katlkrilgskundel.Bi
jdeottdebelegeringskunst was een kat een overdekt werktuig
op wielen, dat langzaam vooruit werd
gebrachten waarinzich soldatenbevonden,
dieonderdeze dekking de belegerden beschoten.Hetwerktuigwerd aldusgenoemd,
omdat men er den vi
jand,alshetware,
mede besloop.Tegenwoordigheeteen kat:
vechtwagen of tank.M en brachtmetden
kat ook aarde aan, om een vestinggracht
te dempen.
Verder was een kat een aarden wal of
hoogte,diegebruiktwerd om ereen kanon
op te zetten of die diende tot dekking

(loopgraafkatten).

Katanker (scheepvaart). Katje. Een
klein anker,met slechts één hand (blad,
datin dengrondgrijpt).Men gebruikteen

katankerop kleinevaartuigen,diemen aan
den walwi1meren.Daartoedruktmen de
hand inden grond.

Katgrauw (griendteelt).Een soortwilg
op uiterwaarden en grienden,dienietvoor
vlechtwerk geschikt is, omdat de teenen

te veelmerg hebben en bij het buigen
breken.Katwilg dient voor hoepels.Deze
soort is vatbaar voor beschadiging door

boktor en wilgenhaantje.
Kattekop.Een soortvan waterpomp,die
geen schuivende deelen heeften daardoor

nietonderhevig isaan slijting doorzand

Kattekop.

Kattekop (lokomotief). Stoomafsluiter,
die op afstand bediend kan worden.Bij
andere stoommachinesisde stoomafsluiter
een kraan.

Katten (zeilen). Het zeil katten. Den
ondersten voorsten hoek (den hals) van
het grootzeilophijschen.Hierdoor wordt
het zeiloppervlak verkleind.W anneer men

daarbi
j de nok van de gaffelviert,vangt
hetgrootzeilbijnageen wind meer.
Katten gekchiedt,alsmen tijdeli
jk zeilwi1
bergen,zooalsbi
jhetbinnenkomen in een
sluisofbi
jhethalzen (voordenwindvan
richting veranderen.) Ziegi
jpen.
Katten (handel). Den koop ongedaan
maken op grond hiervan, dat de voor-
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waarden van den koop nietzijn vervuld.
Ditisin den graanhandelhetgeval,indien

de geleverde partijnietovereenkomtmet

Katijvig. Ziekelijk,sukkelend,krukkerig.
(Fr.:chétif).Nietig.Onskati
jvig bestaan.
Onskatijvigleven.Van gewassen:schraal,

het m onster en in den paardenhandel,
wanneer na den koop gebreken ontdekt

armoedig.
Van hetweer:gtltlr.

worden.Gewoonli
jkwordengekochtepaar-

In Gelderland spreekt men van een katijvige (katli
jvige) koe bi
j verzakking van
de scheede.Katlijvigheid iseen koopver-

den na aPoop van de marktnadergekeurd
en na goedkeuring betaald.I)e verkooper
van het paard isverplicht,gebreken, die
niet in hetoog vallen,op tegeven.Heeft

nietigend gebrek, ômdat men het alleen
waarneemt,wanneer het dier ligt.

de verkooperdatverzuimd enworden bi
j
de keuring de gebrekenontdekt,dan is de
koopernietgehouden,het paard te aanvaarden.Iletpaard N/ordt dan gekat.

Katzwijm (zeilvaart).W indstilte,waarbi
j
de zeilen slap neerhangen.In katzwijm

Kattengoud.Kattenzilver,glimmer,m ica,

Kavel(handel).Kaveling.Een onderdeel
van een parti
jgoederen,van een nalatenschap.Bi
j openbare verkoopingen worden

een bestanddeel van graniet (evenals
kwartsen veldspaat).Hetzijnpaarlemoerachtig glimmende schilfers, zelden in
den platten zeshoekigen kristalvorm ,maar
sonAs groote platen vormend, welke in
den Oeralin verweerd graniet gevonden

worden. De plaatjes zi
jn doorschi
jnend,
buigzaam, gemakkelijk spli
jtbaar en onbrandbaar.Zi
jbestaan uitkiezelzuur.Men
gebruiktze voorraanapjesin deuren van
kachelsen haarden.

Kattesporen (scheepsbouw), wrangen.
De spanten op den bodem van een schip

zijn versterkt door staande platen.Deze
platen heeten kattesporen of wrangen.

Zi
jzi
jn in hetmidden doorhoekijzersaan
hetzaathout (binnenkiel)verbonden.Bij
kleine schepen wordt op kattesporen en

zaathouteen houtenvloergelegd.Bi
jgroote
schepeneenijzeren,waardooreen dubbele
bodem gevormd wordt. Kattesporen en
zaathout verdeelen de ruimte tusschen

bodem envloerinkamers,waarinbijgroote
schepen, een man in gebukte houding
staankan.Dekattesporenhebbenmangaten,
waardoor men van de eene kamer in de
andere kan komen.Eenige kamers samen

vormen eenketel(tank)en dezeketelszijn
van elkaar gescheiden door kattesporen

zondermangaten.Zi
jdienen voorwaterballastofvoorberging van stookolie.

Kattetongen (koekbakker). Koekjes in
den vorm van tongvormige reepjes.Het
deeg wordt gemaakt van boter, suiker,
bloem ,vanille en eiwit. Ook chocolade-

reepjes, die den vorm van kattetongen
hebben,noemtmen zoo.

liggen :een appelûauwte hebben.

de goederen in kavels verdeeld.

Ookbijpoldersspreektmen van verkave-

1en :doorkavelslootenin stukken verdeelen.

Tijd en tijkavelen:nauwkeurig indeelen.
Kiezen of kavelen :verdeelen door keuze
of loting.

Kaviaar. Lekkernij, bereid uit de kuit
van steur.Er komen in den handelverscheidene soorten kaviaarvoor.Die van de

W olga (Russischekaviaar)isgrof,helder
van korrelen lichtgezouten.Ditisdebeste.

DievandeDonaumonden (Duitschekaviaar)isfijnervankorrelenzouter,evenalsde

kaviaarvan deOostzee.Desteuren,waaruit
de kuit verkregen wordt, wegen meest
20- 30 kg en hebben een lengte van 6
M eter.Elke steur levert 1- 2 kg kaviaar,
m aarmen heeftwelsteuren gevangen,die
600 kg wogen en 30 kg kuit inhielden,
welke ter plaatse reeds 600 gulden waard

was.Om heteierstokweefselteverwijderen,

wordt de kuit geslagen en dan gezeefd,
vervolgenswordtzegezouten,waardoorde
kuitgrofkorrelig wordt.Dooruitpersingin

linnen zakken wordthetvochtverwijderd.
Ookzalmkuitwordtin delaatstejarentot
kaviaar verwerkt.Daartoe is ze beter geschiktdan kuitvan denzeewolf,omdatdie

tefi
jn van korrelis.Zalmkuitiseven grof
a1s steurkuit en wordt - omdat kaviaar

een beschermde handelsnaam schi
jnt te
zi
jn- onderdennaam vansamexverkocht.
M en eet kaviaar op geroosterd brood met
mosterd.Namaak kaviaar bestaat uitsagokorrelsin haringpekel.

KAZEM AT- KEILEEM

Kazemat(krijgskundel.Bomvrije,onderaardsche ruimte vo
chut,uitgex or het ges

graven in den vestingwal.Bijuitbreiding:
iederbomvri
jbouwselin eenverdedigingswerk.Devestingen zi
jn voorzienvankazematten voor de huisvesting der troepen,
stalling der paarden,berging van levensmiddelen en schietvoorraad. Het woord
kazematis uithetItaliaansch :casa:huis,

en matta:donker.(afb.blz.245).
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rand van den schaafbeitel.De houtkrullen,
welke de schaafbeitelm aakt,worden terstond opwaartsgeknikt,breken afen scheuren dushethoutnietin.
Keerteen.Teen,welkezoowelnaarvoren
alsnaarachteren gerichtkanworden.Ter-

wi
jlsommigeklimvogelstweeteenen naar
voren entweenaarachterengerichthebben,
bezit de koekoek het vermogen,één teen
zoowel naar achteren als naar voren te
kunnen brengen. Ook de uilen hebben
keerteenen.
Keest.Verouderd woord voor het eigen-

li
jke wezen van iets,de kern,de pit,de

quintessence. De keest van deze zaak.
De keestvan hetbetoog.Geld isde keest
van alle zaken. Vol keest, zonder keest.
Keestig :pittig.
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Keet (bouwkunde). Bouwhut.Ti
jdeli
jk
gebouwtje ten dienste van de werkzaamheden bi
j een bouwwerk. Directiekeet,
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Kazemat.
Kazuifel. M iskleed.Het opperkleed van

den priester,wanneerhijdemisopdraagt.
Ten onzentheeftdekazuifelalsversiering
een geborduurde en gekleurde kolom aan

devoorzi
jdeeneenkruisaandeachterzi
jde.
Indien depriesterbijwierooken en sprenkelen met wi
jwater de handen opheft,
houdendemisdienarendekazuifelterzi
jde.
Kee (visscherij).Een afdeeling,een hok
inhetruim van een visschersvaartuig,waar-

indegevangenvischinheti
jsgelegdwordt.
Een kee heeftverdiepingen,gevormd door

woonkeet.

Keg.Kegge,wig.M astkegge,wig,waarmee
de mastwordtvastgezet.

Kegel (bijenteelt).Bijenkap derimkers.
Kegel (wiskunde). Het omwentelingslichaam,datmen verkri
jgt,dooreenrechthoekigendriehoekom éénzijnerrechthoekszijden telaten wentelen.
Kegelen (paard).Kortenti
jd,voordateen
merrie een veulen werpt,vertoonen zich

gele,op harsgelijkendedroppelsmelkaan

detepels.In hetW estenvanonslandnoemt

mendatverschijnselkegelen,inhetOosten

lanen (losse planken),zoodatde visch in

harsen.

diein Chinageboren is(Kéisgast).

Kegelsnede. Nvordt een kegel door een
vlak dwarsop deasdoorgesneden,dan ontstaat een cirkel. W ordt een kegelschuin
op de as doorgesneden,dan ontstaat een

lagen boven elkaarkomt.
Keeisin Indiëde naam vooreen Chinees,

Keerbeitel(timmerm anl.Dubbelebeitel.

Enkelvoudige schaafbeitelshebben hetnadeel,datmen ernietmee tegen den draad
vanhethoutinkanschaven,omdatdansplinters losscheuren.De dubbele beitel heeft
datnadeelniet.Dezebestaatuittweeplaten,
welkemeteen schroeftegen elkaargedrukt
worden. De onderste plaat is de gewone
schaafbeitel.Debovenste plaatisde keerbeitel.Deze staatvlak vöör den scherpen

ellips.Sni
jdtmen een kegeldoorin een
vlak evenwijdigaan deas,dan ontstaateen
hyperboolen isde snedeevenwi
jdig met
het gebogen kegelvlak, dan ontstaat een
parabool.

Keileem .M engselvan leem,zand,grind
en keien vanallerleigrootte,gevormdinden

i
jstijd,waarvan men dikke lagen aantreft
op den bodem van deZuiderzeeen in de
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Oosteli
jkeprovinciën.vroegermeendemen,
dat de keien ervan als zwerfsteenen op

ijsschotsenuithetNoorden werden aange-

gevonden.BijSneek ligteen laag van 10

naeterdikte.
Keileem onder de waterspiegelis blauw-

voerd.Later bleek uit het onderzoekvan
hetkeileem,datditongelaagd was en deze
bevinding leiddetotde verwerping van de
#,drifttheorie''.M en neemt thans aan,dat

gri
jsdoorblauweferroverbindingen.Boven

hetvervoervan hetNoorden door landijs
isgeschiedin den ti
jd,toen hetlandi
jsals
een ijsdek van Skandinavië tot over ons

ligtop hetroodeen dringtersomswortelvormig in.M en meent,dathetroodedaar

land reikte.Hetkeileem zou dusde steen-

di
jk,de moraine van de gletschers zi
jn.
Ook hetfeit,datzich in hetkeileem deelen

van allerleigroottebevinden;iseenbewijs

voor de laatste stelling:het ontstaan uit
denijsberg.Immersgrondlagen,doorwater

afgezet,zijn alti
jd naarde groottegesor-

teerd : men vindt zandlagen,kleilagen,
grindlagen.Keileem evenwelisnietgelaagd,
maar bevat keien van allerlei grootte.

Ook zi
jn desteendeeltjesvan keileem niet
rond geslepen,zooalsvan grind.Dezewaarnem ingen bevestigen de opvatting, dat
keileem niet uit het water is afgezet,
nietin stroomend waterisbezonken,maar

water verandertde kleur in rood ofbruin,
door opneming van zuurstof en vorming

van ferriverbindingen.Hetgri
jze keileem

plaatselijkverweerdisen laterisaangevuld
methetgri
jze.Deaanwezigheid van keileem aan de oppervlakte,verraadtzich door
de kleur van het slootwater, dat er geel
van wordt.
Voor praktisch gebruik iskeileem behalve

voor di
jkaanleg nog in andere opzichten
van belang.In Twente graaftm en keileem

uitleemkuilen voorde pottenbakkeri
j.In

de steenfabrieken maaktmen erhoogroode
steen van.In Groningen hebben demuren
der huizen alle die hoogroode steenkleur.
ln sommige streken van Gelderland en

Overijselisdedeel,deruimtein den stal
vöörde koeien,m etkeileem bevloerd.

is neergezakt,waar de ijsberg hetheeft

Keizersnede (verloskunde). Verlossing

grondstofvoordi
jken is.

Caesar,die haar op zi
jn eigen vrouw na

keileem.De afsluitdijken heeftmen met

Kelderwind.Dommekracht,een werktuig

gebracht.
De keien en de leem sluiten zeer vast
in elkaar, zoodat keileem de allerbeste

De eilanden in de Zuiderzee bestaan uit
eenkernvankeileem metzandenkleibedekt
en ook op debodem van diezeevindtmen
een laag keileem bekleed, wat de beste
beveiliging tegen afspoeling is. Zelfs de

afsluiting van het dijkgedeelte tusschen

Noord-Holland en W ieringen en tusschen
W ieringen en Friesland gelukte, zonder
Van andere m i
ddelen, dan uitsluitend
keileem ,gebruiktemaken,niettegenstaande
ereen stroom stond van vierm eter in de

seconde,bijeenvervalvan70cm.

In deZuiderzeeligtde keileem oppervlakkig; in Noord- en Zuid-Holland ligt ze

onbereikbaar diep. Bi
j Schoorl op 100
meterdiepte.BijAmersfoortligtzeweer

oppervlakkig,en evenzoo in Gaasterland,
waarde Zuiderzeehettoteen steilen oever
heeftafgeknabbeld :de Roode en de M irdumer kliffen. De laag is daar 12 meter
dik.Daarzoeken deliefhebbersdeszomers
naarsteenen.Ook in Groningen,Friesland
en Utrechtheeftmen in de diepte keileem

door middelvan operatie door den buikwand heen. M en zegt, dat de operatie
aldus is genoemd naar den schoenmaker
haar dood verrichtte, om haar kind nog
te redden.

bestaande uiteen staande getande ijzeren
staaf,welke meteen klein kamwielen een
zwengel omhoog gedraaid kan worden.
Het geheel,behalve de zwengel,isopge'
sloten in een langwerpig houten blok.
De top van destaafwordtonder den last
gezeten metden zwengeldraaitmen den

lastomhoog.(afb.blz.105).
Kelk.Drinkglas zonderoor,meteen voet
en naar onderen spitstoeloopend.
Kem elshaar. Angorawol, haar van de
angorageit of kemelsgeit, die de hooge
bergen van Klein-Azië bewoont. Deze

wolisweiniggekroesd,zeerfi
jnvandraad,
sneeuwwiten heefteen bijzonderen glans.
M en maakt er glanzende stoffen van :

halfzi
jdenweefsels(halfzijde,halfangorawol), luuster, serge, kamelot, mohair.

KEM ENADE- KERNZEEP
De naana zou doen denken,dat hethaar

van den kameelafkomstig is. Eigenli
jk
zou men moetenzeggen :kemelsgeitenhaar.
Een deelwordt reedsin Azië gesponnen
en komtonderden naam van kemelsgaren
in Europa. Een kemelsgaren schouder-

doekje.
Kem enade.Dewoonkamervandemiddeleeuwsche burchtvrouw. In Groningen
thans nog het dwarsbovenhuis van een
voorname boerenwoning. Het woord is

afgeleid van het lati
jnsche camenata:
verwarmd vertrek.(van camenus:schoorsteen).
Kenteren (zeilvaart).Omslaan van een
schip.Een jacht meteen vinkielen met

bevinden onder den hoek, welke twee
dakvlakken met elkaar maken.
Een kielkeper is een hoekkeper.

Ten slotte is een keper een hi
jschbok
(Lat.: caper: bok) bestaande uit twee
schuinstaande masten,welke boven in een
hoek samenkomen.Aan dien bok ofkeper

kan men gewichten ophijschen. Afb.
blz.67.

Kerkeraad.Hetbestuurvaneenkerkelijke
gemeente,gekozen uit de gemeenteleden.
De kerkeraad bestaat uit ouderlingen,die
voor de zuiverheid van de leer waken en
uitdiakenen,dievoorde armen zorgen.

Kerkvaders. De Christelijke schrijvers

ballast onder aan de kielis onkenterbaar.
Afb.blz. 107.

uitdeeersteeeuwen van hetChristendom .
De dragers van de rechtzinnige leer der
oudeKerkvandetweedetotdezesdeeeuw.

Kentering (scheepvaart).Eb en vloed

Kerkvoogd.Een1idvandenafzonderli
jken

gaan op de rivieren en langs de kusten,
gepaard met een sterken stroom ,den ebstroom endenvloedstroom ,dietegengesteld

Kernlissen.Chromosomen.Dierlijkewe-

gerichtzijn.Deti
jd,waarindevloedstroom

overgaat in den ebstroom heet kentering
ofstilwater.
Keper.In hetalgemeen iseen keper een
hoek.

Destrepen (chevrons),aangebrachtop de

mouwen van de uniform van sergeantsof

korporaals, zijn kepers. Gekeperde stof,

keperstof, serge, is een geweven stof,

waarbij de inslagdraad niet één, doch
verscheidenekettingdradenoverslaat.Doordat de naastliggende inslagdraad niet
dezelfde,doch deopvolgendekettingdraden

overslaat,ontstaan ribbeltjes,kepers.

Deuitdrukking:,,Opdekeperbeschouwen''
iseenherinneringaandekeuringvangewe-

ven stof, waarbij men de afzonderli
jke
draden vaneen schoof.
Keperverband Van straatklinkers is een

wi
jzevan straatmaken,waarbi
jzigzagli
jnen

gevormd worden. Gekeperde straat of
graatverband.

Dakkeperszijndaksparren,samenkomend
indennokvanhetdak.Hetzijndesparren,
welke de panlatten dragen en zelfondersteund worden doordakgordingen,balken
dwarsonderde daksparren.

Hoekkepers zijn daksparren, die zich

raad,die de gelden van de kerk beheert.
zens bestaan uit cellen,die meestalrond
van vorm en door een celwand omsloten

zi
jn.Dezecellenbevatteneen levendestof,
het protoplasm a. In dit protoplasma ligt

een kern met kernvocht en kernvliesje.
Het vocht bevat klompjes en korreltjes,
die onderhetmicroscoop doorbi
jvoeging
van kleurstof zichtbaar gemaakt kunnen
worden en die draden kunnenvormen :de
kerndraden.Als de cel,dus ook de kern,
zich gaat deelen, vallen die draden in

stukjesuiteen,elk stukje vormt een lisje,
kernlisje,chromosoom.Het aantalkernlissen,waarin de kerndraden zich bijde
celdeeling deelen, bij elke diersoort
standvastig. De bevruchte eicel van den
mensch heeft46 of47 kernlissen al naar
het geslacht van het kind, dat er uit
groeien zal.

Elke kernlis bevat één ofmeererfeli
jke
eigenschappen en splitst zich bijdeeling
in de lengte.E1k van de cellen,waarin de

eicelzich deelt,krijgt de helft van het
aantalgespleten kernlissen,zoodatdeeigenschappen nauwkeurig over elk dercellen

verdeeldworden.Dekernlissenzi
jndusvan
grootbelangvoordestudiedererfeli
jkheid.
Kernzeep. M armerzeep. Zeep zonder
water,glycerine of loog.Hiertoebehooren
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de M arseilliaansche zeep en de Spaansche
zeep.

Indien men vet metsodaloog (natriumhydroxyde)kookt,gaat het mengselverzeepen.De natrium van deloogverdringt
deglycerinein hetvet.Erontstaatvetzuur-

natrium ofzeepenvrijeglycerine.W anneer
men de vloeistof indampten daarna laat

laatin den zomergezaaid ena1ssoepgroente
gebruiktwordt.In den herfstzaaitmen ze

in den bak en houdt ze vorstvri
j,want
bevroren kervelissmakeloos.Hetbekende

pi
jpkruid iswildekervel.
De waterscheerling, die aan slootkanten
groeit, is dolle kervel. Deze heeft een
dikken wortelstok met luchtkamers. De

bekoelen,danstoltzijtoteen hardemassa
(hardezeep).Ilezezeep bevat veelwater
(soms 75 %), verder glycerine en loog.

wortelstok wordtdrijvend in slootenaan-

Dit is de eenvoudigste zeepbereiding en

gifbevindtzich in harsballetjes tusschen
de cellen. Een klein stukje ervan kan

men verkri
jgt hierbi
j de z.g.n. gevulde

zeep. Gebruikt men kaliloog,in plaats
van sodaloog,dan ishet gestoldemengsel
halfvloeibaar.
Voegtmen echtervöörde stolling keuken-

zout bijhetheete mengsel,dan losthet
zout in het water op en,omdat vetzuurnatrium niet in zoutwater oplosbaar is,
gaat de zeep als halfvloeibare klontersaan

de oppervlakte drijven. Dezebewerking

heet:inzouten.M en kan die vlokken verZam elen en in Vormen persen en menVer-

kri
jgtdandez.g.kernzeep,diebijnageheel
uit vetzuum atrixlm bestaat en die om de
gemarmerde doorsnede ook we1m armerzeep genoemd wordt. Omdatdeze zeep
geen loog bevat,isze geschiktom geverfd

houtmeetewasschen.Schilderi
jen worden
ook metkernzeep (M arseilliaansche zeep)
schoongemaakt. Toiletzeep is kernzeep
metgeurige stoffen.
Van kaliloog kan men geen harde zeep
maken; men kan kalizeep ook niet uitzouten.

Kerspel. Vroeger karspel. Kerkspel,het
gebied waarin men het luiden der klok

kon hooren.Parochie,kerkelijkgebiedvan

getroffen en vaak voorkalmoesaangezien.
Vooralde wortelstok iszeervergiftig.Het
binnen een half uur den dood van een
kind veroorzaken.

Kesp (bouwkunde). Het liggende deel
van een bi
jzondere soortpaalfundeering.
Heipalen worden in twee evenwi
jdige
rijen in den grond geslagen en over de
koppen van twee palen (één van iedere
zijde)wordttelkenseen dwarsliggerbevestigd metpen en gat.Die dwarsligger heet
kesp.Opdekesp wordtdefundeeringsvloer
gelegd en op dien vloer worden de muren
opgemetseld,die dus een richting hebben
loodrechtop dekespen.

Keteldoofheid. Beroepsziekte bij ketelmakers,smeden,sloopers,kuipers,wevers,
klinkers. Door de overmaat van geluid
vermindertop den duurhetgehoor.Veelal
is het linker oor doover dan het rechter,
wegens den stand van hetoortenopzichte

van hetwerkstuk.Vooralde hooge tonen
worden niet gehoord.
Ge
woo
Di
kwi
jlsn spreken
wordt goed verstaan.
suizen de
ooren dooreen aandoeningvan hetdoolhof
van hetooren dooreen slepende midden-

een pastoor, ambtsgebied van den predikant eener stadskerk.

oorontsteking.Zijn deafwijkingen in het
doolhof belangrijk, dan is duizeligheid

Kerstenen.TotChristenmaken,bekeeren.
Kerstening : bekeering. De Kerstening
van Indië.

Ketelkoek.(keuken).Trommelkoek.Een

Kerstkrans (keuken). Een krans van
bladdeeg, gevuld met amandelpers en

versierd metoranjesnippersofmetgesuikerde vruchten.De krans wordt op een
bakblik in den oven gebakken.

Kerveltkeukenl.Tuinkervel,eenéénjarige
schermbloemige plant,die van M aart tot

daarvan hetgevolg.

sterk gerezen pudding,welke men maakt
van een beslag, bestaande uit tarwemeel

(ofhalfboekweitemeel),krenten,rozijnen,

eieren,gist,lauwemelken zout.Hetbeslag
kookt men eenige uren in een trommel,
waarin men het eerst drie kwartier heeft

laten ri
jzen. Op dezelfde wijze wordt
Jan-in-den-zak gemaakt. Men gebruikt

dan een zak in plaats van een trommel.

KETELM UZIEK- KIBBELING

Ketelm uziek. Op vele plaatsen was het

indertijd gebruik,dathet volk op straat
luidruchtig deelnam aan een huwelijksfeest.Bijhethuweli
jkvaneen weduwnaar
maakte men lawaaimetpannen en ketels.

Dat heette ketelmuziek (in Frankrijk:
charivari).
Ketting (lengtemaat).

249

of vierde gehalte, gevende een waarborg
voor 916, 833, 750 en 583 duizendsten
zuiver goud.
Karaatis een gewichtseenheid voor goud,
welke is afgeschaft.Hetwoord bleefechter
nogin gebruik,om den graad van zuiverheid aan te duiden;24 karaatisvolle ztliverheid.

Suriname:

20.7 meter.

Keurmede.Eertijds het recht van den

heer, uit de'nalatenschap van een hofKettingbreuk. Een breuk, waarvan de

noemerweereen breukis,terwi
jlvan deze

hoorige hetbeste stuk te kiezen.(ziebij
hof).

kan zijn enz.

Keurnagel. Dutter, center. Kornagel.
Stalen stift met stompe punt, waarmede

Kettinghandel.Handel,waarbijverschei-

men een dut,een putjeinhetmetaalslaat,

laatste breuk de noemer weer een breuk

dene tusschenpersonen tusschen fabrikant
en verbruiker staan, waardoor de waar
onnoodig duur wordt.
Keulsche aarde. Bruine, aardachtige
stof,die grootendeelsuitbruinkoolbestaat

enbi
jdebereidingvaneen zwarteolieverf
gebruikt wordt. Deze verf is een z.g.
n.
aardverf, evenals oker, omber,sienna en
cobaltgroen. M en kan er mee op kalk
schilderen;ze is kleurvast.

Keur.(gehalteteeken).Hetstempelmerk
der keurmeesters. Ook de verordening,

waarbi
jdiemerken werden bepaald.Vroeger hielden de gilden streng toezicht op
dewaren.Hetgehaltevan gouden en zilve-

opdeplaats,waarhetboorgatkomen moet.

(afb.blz.123).

Keurs.Keursli
jf.Corset.In den bloeiti
jd

derRepubliekwashetdragen vaneenkeurs-

lijfoverdejaponalgemeen.FransHalsheeft
dikwijlsvrouwenin een keursgeschilderd.
Thans is keurs de naam voor een veel

kleinerkeursli
jf,eenkortli
jfjevan:uweel,
zooalsdeBeierschevrouwen dragen.

Keus (kleederdracht). Zeeuwsche rok.
Lijfkeus:rokmeteenlijfje.
Keuspot(waterbouwkunde).Deronde,
i
jzeren pot,waarin de achterhar (achterstijl) van een sluisdeur draait.

ren voorwerpen werd in een keur (
veror-

dening) vastgesteld en voor verschillend
gehalteaanfijnzilver,fijn goud enfijntin

Keuvel. Kovel.Vroeger het hoofddeksel

Dievanhetfi
jnstegehalteheetenvanouds

naam van dekapvormige mutsin Brabant
en in Oud-Beierland.

werden verschillende m erken gebruikt.
grootekeuren die vanhetgeringstegehalte
kleinekeur.
ThanslaatdeStaathetgehaltevan gouden
en zilveren voorwerpen onderzoeken en
ereen merk op slaan,dathetgehalte aan-

van vrouwelijke kloosterlingen,zooals de
monnikskapvoordemanneli
jke.Thansde
Kevel.Tandeloozekaak (in Noord-Holl.).
In Zeelandspreektmen van kibbels.Grootmoeder kauwt methaarkevels.

geeft;daarbi
j wordttevens een belasting

geheven. De koopers hebben dus in de
keur een waarborg van zuiverheid.
De zilveren voorwerpen worden gewaarborgd voor twee gehalten. Het eerste,de
groote keul', waarborgt 934 duizendsten
zilver.Het tweede,de kleine keur,waarborgt 833 duizendsten.
De gouden VoorWerpen Worden VOOrZiCn
van een teeken voor eerste,tweede,derde,

Kevik. Gazen stolp ter bescherming van
eetwaartegen vliegen.Vliegenkap. Kevie
is een kooi, een volière of vroeger een
vogelvlucht.Afb.blz.555.

Kibbeling.(visscheril).Gezouten kabeljauwswangen, de spieren, die op den
bovenkaakliggen.Zijzi
jn goedkooperdan
de gewone zoutevisch,terwi
jlkeeltjes en

KIEFT- KIEZELALGEN

lipjes voor het fijnste gelden.Kibbeling
kost25 cthetpond;keeltjesen lipjes60

uitstekend,als de buikvin van een visch.
Zulk een vinkielmaakthetvaartuig goed

Kieft (molenmakerij). Klamp op een

bestuurbaar,en verhindert het afdri
jven
doordenwindenhetkenteren(kapseizen)
(afb.blz.107).

cent het pond.

molenroe,waarachter de molenaar hetopgerolde zeilslaat.Op schepen noemtmen
een kleine klamp :kikker.De kieftwordt

in hetmiddenvastgespi
jkerd en heeftaan
weerskanten een uitstekende punt. Het
woord iseen verkorting van'kievit.
Kiel.Een wig.Een kielblesiseen wigvor-

migeblesaaneenpaardekop (afb.blz.5
).
.3
Een kielspit is een wigvormige vore,een
greppel.Kielspitten isgreppelen.Kielsteen
iswigvormigesteenvoorrondewaterputten.
In debouwkundespreektmenvakervankil;
een kilkeper: inspringende hoek tusschen
twee dakvlakken. Kilkeper, killood. Kil-

pannen.Ziebi
jkil.
Kiel(waterbouwkundel.Deinspringende
(stompe)hoek,die gevormd wordt door
de di
jkglooiing en de rivierbedding.De
kieltuin isdetuin (vlechtwerkvan wilgenhout)aan den voetvan den di
jk,dienende

Kiem bladen (plantkunde). De eerste
blaadjes,die zich na de kieming uithet
zaad vormen.Zijzijn reeds zeer kleinin
de kiem aanwezig.

Kiemschilf.Devlakkegroep cellen,welke
door herhaalde deeling uit de bevruchte
eicel ontstaan. Aan de oppervlakte van
den dooier van een kippeneikan men de

kiemschi
jfa1seen lichtgekleurd vlekjevan
3mm middelli
jnwaarnemen.Dekiemschijf
ontwikkelt zich verder tot het voldragen
dier.

Kienhout. Dennenhout,dat in het veen
gevonden wordten datbewaardisgebleven,
doordat het van de luchtwerd afgesloten.

In hetveen bijNieuw-Amsterdam vond
menoverbli
jfselenvandriebosschenboven

totsteun van desteenbezettingderglooiing.

elkaar.M en steltzich voor,datdeboomen
stierven door verandering van hetklimaat.

Kiel (scheepsbouw). Een overlangsche

men

balk aan den bodem van hetschip,waaraan

despanten zi
jn bevestigden dieeen stevig
verbandaanhetschip geeft.Vroegermaakte
menuitsluitend schepenmeteenuitwendige

Bi
jgro
ndboringenin slappegrondenheeft
@
ln

Indië wel boom stammen op 60

meterdieptegevonden.Bi
jhetlatenzinken

van putten wordt men soms door het
kienhoutzeergehinderd.

Kienbeteekentpi
jnboom enkomtnogvoor

kiel.Dezetreftmennunogslechtsaan bij

in den geslachtsnaam Van den Kieboom

zeilschepen, zeesleepbooten en visschers-

en indeplaatsnaam Kieboom bijGemert.

vaartuigen,zeiljachten en reddingsbooten.
De gewone koopvaardijschepen zi
jn alle

platboomd.Deuitwendigekielisvervangen
dooreen plaatkiel,een ietwatdikkeregang
van huidplaten over de geheele lengte
van den scheepsbodem .Loodrecht op die
plaatkielstaatbinnenboordeenoverlangsche
plaat,eveneensoverde geheele lengte van
het schip.Die plaatheet middenzaathout.
Het geeftaan het schip de vereischte stevigheid en vervangtdusdekiel.

Kiel (plantkunde). De twee onderste
vergroeide bloemkroonbladeren van een
vlinderbloem. Het bovenste bloemkroonblad van een vlinderbloem heetdevlag.

Kielboot. Kieljacht.Jacht met een vin,
een kielvan bi
jzonderen vorm,veronder
hetm idden van hetvaartuig naarbeneden

M ethetkienspelheeft hetwoord niette

maken,wantdatisafgeleidvanhetLatijnsche woord quinque,dat vijf beteekent.
Vroeger gebruikte men kienhout voor
fakkelsen voorandereverlichting.Eenkien
isverderin de boeventaaleen sleutel.

Kiep.Korf,strooien hoed,mandjevande
bi
jenhoudersom eenzwerm op te vangen.
lnN.-Brabanthetzwartemutsje,datonder
de kanten mutshethaarbijeenhoudt.
In Groningen is een kiep een mand,die
men op den rug kan dragen.Een kiepkerel
is een marskramer.Een groote hooimand
isook een kiep en verderook èen hengsel-

mand (uit kiepen gaan: boodschappen
doen).
Kiezelalgen. Diatomeeën. Zeer kleine
algen van verschillenden vorm , in zoet
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waterofin zee levende.Zi
jvormenmede
hetplankton en zijn het oervoedselvan
alwatleeftinhetwater.Hetzi
jn ééncellige

Kim (kuiperij).De rand van een vat,

wezens,die bladgroen bevatten endaarom
tot de planten gerekend worden.De celwand bestaatuittweedeelen,diealsdeksel
en doos op elkaar passen en die een zeer

Kim (scheepsbouw).Hetrondegedeelte

fi
jngeraamtehebben,uitkiezelzuurbestaande.ln vroegere tijden bezonken tallooze

van de scheepshuid terhoogte van dekim .

kiezelalgen in hetwater en vormden aardlagen van vormloos kiezelzuur.Die aarde
heetkiezelgoor.Zie onder.

Kiezelgoor. Kiezelaarde (goor is slijk,
moeras),eenfijn gruisvan deschalen van
kiezelalgen tdiatomeeën).Kiezelgoorvindt

ook de rand van een mand.
vanden rompvan hetschip,waardebodem
overgaatin hetstaande gedeelte.

Kimgang:Rij planken of i
jzeren platen

Kimkiel:strooken houtofijzeraanweers-

kanten van debuitenhuidvaneenvaartuig,
om het slingeren tegen te gaan.
Kimwegers:de planken,welke tegen den

binnenkantvandespantenzi
jnaangebracht
terhoogte van de kim.Zij dienen voor
overlangsch verband en voordeonderlinge
verbinding der dwarsspanten.

men in dikkelagen in Hannover,Bohemen

en Noorwegen.Die lagen zijn gevormd

doorbezinkingvandegestorven kiezelalgen
in water,waarin zich de kiezelzuurresten
ophoopten. Kiezelgoor is in gedroogden
toestand een geelachtig,zeer lichtpoeder,
datgebruiktwordta1swarmte-en kouopsluiter, als vulmiddel in papier, rubber
en zeep.Omdathetnietdoorzuren aangetastwordt,verpaktmen erglazen Hesschen
gevuld met sterke zuren in.Dynamiet is
kiezelgoor,gedrenktmet nitroglycerine.

Kim duiking. De verruiming van den
gezichteinder,die grooter is,naarmatede
waarnemer hooger staat.

Kin (tuinbouw). Halfmudsmand van
bruineteen (somsvan witteteen).Hetis
een stevigemand,voorzienvan een netje,
dat de gevulde mand goed afsluit, voor
appelen en aardappelen.

Kleinerdan de kin zi
jn:het halfje,het
vierde partje, hetachtste partje.Hierin
worden bessen en pruimen verkocht.

Kiezellei,of toetssteen. Zwarte gelaagde

steensoort,waarvan de Maaskeitjesmee-

De achelstaat tusschen halfje en vierde

part in en dient voor groenten.

voerttlitBelgië.Zietoetssteen.

Kif (looierij).Uitgelooide run (gemalen
eikenbast), die nog gebruikt wordt als
strooiselin paardestallen en a1s grondbedekking in tuinperken.

Kikker (zeilvaart).Een klein T-vormig

Kinderverlam m ing.Een ziekte van het

r
uggemerg,meestalbijkinderenvan 1- 10
'
Jaar,somsookbi
jvolwassenenvoorkomend.
Deziektebegintmetkoorts,braken,hoofd-

pi
jn.Dan kri
jgthetkind pijn in den rug,
in de armen of in den nek,metkrampen

klampje van ijzerofvan koperaan den

van de spieren, die gaan verlam men.
Soms wordthet kind meteen verlamming

temaken.(zieafb.blz.33).Eendergelijke

wakker. In ongeveer 15 % der gevallen

masten aan 'tdek,om ereen touw aan vast

klamp van hout aan een molenroe heet
een kieft.
Een raamkikker is een kantelende nok,
waarmede men beletten kan,dat 't raam
wordt opgeschoven.

Ki1 (bouwkunde).Kiel.W ig.A1s twee
dakvlakken een inspringenden hoek met
elkaar maken, wordt deze hoek een kil
genoemd.Dekilkeperisde dakspar onder

dekil.Kilpannen zijnV-vormigedakpannen,die in een ki1passen.Killood ishet
lood onder de kilpannen tegen inwateren.

volgt de dood. In het genezingstijdperk
komtdebewegeli
jkheid derledematen ten
deele terug. De ziekte heeft een groote

maatschappelijke beteekenis, omdat er
zoo dikwijls verlammingen achterblijven.
Deze kunnen in alle ledematen voorkomen
en zelfsin hetaangezicht.Zoodradeeerste

verschi
jnselen voorbijzijn,ishetvan veel
belang terstond tezorgen,datdeverlamde
ledematen nietoptrekken en de gewrichten
niet slap worden. W anneer dan de verlamming nietgeheelverdwijnt,dan is ten
minste het lid niet geheel onbruikbaar

KINKHOEST
geworden. Schouderverlammingen herstel1en zich hetbeste.
Vöör1900 wasdeziektezeldzaam en bleef

daarin steeds kenmerkende veranderin-

hetbijeenigeplaatseli
jkegevallen.Daarna

De besmetting geschiedt van kind op
kind (droppelbesmetting)enmeestalin het

werd de ziekte heerschend en werden de
gevallen boosaardiger.In 1909 gelukte het
den verwekker te vinden,doordat mende

ziektebi
j apen kon overbrengen.In 1913

bloed.M en treftbijli
jdersaankinkhoest
gen aan.
eerste ti
jdperk derziekte.Ineenlaterti
jd-

perk isdeziekenietofbi
jnanietbesmette-

lijkmeer.Vierwekenna de eerstekramp-

werd debacteriezuivergekweekt;hetbleek

hoest is de bacilniet meer uit het opge-

een zeer kleine ronde bacterie te zi
jn,

hoeste sli
jm te kweeken.

gerangschikt in ketens. M et een sterke

vergrooting is die bacterie nog juist te
zien,maarzeisz66klein,datzijniette

fltreeren is.De besmetting wordtna tien
dagendoordeziektegevolgd.Dezebesmetting geschiedtdoor de lucht,van mensch
op mensch en ook doortusschenpersonen.

Daarom isdebestrijdingvan deziektezoo
moeilijk,wantgezondepersonenkunnende
smetstofoverbrengen.Ookvliegen(gewone
likvliegen ensteekvliegen)kunnen dat.De
besmettelijkheidisevenwelnietgroot,want

zelden komt meer dan één gevalin hetzelfde gezin voor. Afzondering van de
zlekeheeftdus weinig nut,hoeweldie wel
geruststellend werken kan. Aangifte is
noodig.In 1929kwam dekinderverlamming
overDuitschland onsland binnen en vele
kinderen werden toen aangetast.
Van alle dieren is alleen de aap met de
smetstof ziek te m aken. Bloedwei van
herstelde apen wordta1s tegengifingespoten. Ook a1s voorbehoedmiddel is deze
inspuiting nuttig.Nietlicht zaleen aldus
onvatbaar gemaakt kind,zelfs al had het
de ziekte reeds onder de leden,deze in

hevige matekri
jgen.De uitkomstvan de
inspuiting bij reeds zieke kinderen, is

De ziekte begint a1s een onschuldige verkoudheid, ongeveer tien dagen,nadat de
besmetting heeft plaats gehad. De ver-

koudheid neemttoe,erkomtmeerslijm-

afscheidingen alsdat1- 3weken heeft geduurd,komen debuien van krampachtigen
hoest, stikbuien, reeksen van elkaar snel
opvolgendehoeststooten,onderbroken door

gierende inademingen,soms vijftig buien
opeendag.Hetkindgri
jptzichinbenauwd-

heid vast; het gelaat zwelt Op, dan gaat

de aanval voorbij en eindigt vaak met
braken.Deinadem inggaatmeteen gierend
geluid gepaard,hetgeen veroorzaaktwordt
door kramp van de stembanden,en deze

krampvindtzijnoorsprongin dezenuwen
van hetverlengde merg.Aan hetgezwollen

gelaatzi
jndekinkhoestli
jdersreedsterstond
te herkennen. Allengs verminderen de
aanvallen.Negen wekenop en negenweken
af, zegtde volksmond.
De ziekte verloopt meestal gunstig, de
lichaamstemperatuurisdan nietverhoogd.

Over hetalgemeen vindt men bij kinkhoestgeen afwijkingenindeborstorganen;
bi
jkinderenonderdedriejaarkomenechter
sterfgevallen voor,doorbijkomende long-

matig gebleken.

ontsteking ofdoorstuipen.Ook heeftmen
welveranderingenindehersenen gevonden.
De sterfte is ongeveer zoo groot als van

Kinkhoest.Een veelvuldig voorkomende,

mazelen en uitde statistieken blijkt,dat

vrij ernstige, dikwi
jls heerschende,besmettelijkekinderziekte,welke wordtveroorzaakt door een bacil, een teer,kort

staafje.De herkenning van deverwekker
heeftlang op zich laten wachten,doordat
proefdieren niet voor besmetting hiermee

vatbaarbleken te zi
jn.Daardoorstaathet
dan ook niet,zooalsbijandere besmettelijkeziekten,onomstooteli
jk vast,dat de

deze sterfte afnemend is. In 1891 waren
erin onsland 1600 sterfgevallen aan kinkhoest, in 1921 slechts 600, ofschoon de

bevolkingindientijdistoegenomen.In den
laatsten tijd is het aantal sterfgevallen
ongeveer 720.Er sterven meer meisjes
danjongens;nahetvierdejaarlsdesterfte
gering.
Er bestaaat geen verplichting tot aangifte

bacil,welke men voorden verwekker aanziet,inderdaad ook deverwekkeris.Even-

bij den burgemeester:het aantalziekte-

alsbi
jroodehond en bi
jklierkoortsheeft
desmetstofeenbijzonderen invloed ophet

neem t aan,dat vri
jwelalle kinderen we1

gevallen isdusnietvasttestellen,maarmen
eens besrnetNiorden.

KISTDAM - KLAAGM UUR
M en herkent de ziekte aan den eigenaardigen hoest.Somsis die hoestniet zoo
kenmerkenden dangeschiedtdeherkenning
door kweekproeven met het opgehoeste

sli
jm en dooronderzoek van hetbloed.
Totdebestrijdingisnietveeltedoen.Van

belang is, dat het kind uit de besmette
omgeving gebrachtwordt,liefstdaar,waar
in het geheel geen kinkhoest is. Zuivere
luchtisookvan belang.Debacilvormtgeen
gif,een geneesserum kan dus niet bereid
worden.W el wordt in de Ri
jksseruminrichting te Utrechteen vaccin bereid van
gedoode kweek van bacillen en datvaccin
wordt als voorbehoedmiddel ingespoten.
Indien later het kind toch kinkhoest

krijgt,dan verlooptdeziekteveellichter.
Nadeelen heeft men van die inspuiting
nooit gezien. Suggestie helpt soms. Een
inenting metkoepokstof,wanneerhetkind
nog nietisingeënt,heeftvaak een gunstige
werking.Ook een inspuiting metbloedwei

van kalveren,welkeingeëntzijn,isnuttig,
Kistdam (waterbouwkunde).Dam van
klei tusschen twee houten schuttingen

besloten,welke als tijdeli
jke waterafsluitingdientbijwerken onderwater.Kisting.

datbi
jditlaatsteschip detweedemasthet
hoogstis en bijgevolg het gaffelzeilook
grooter oppervlak heeft.
Kitstuig,tuig van een kits.

Kits.Grindhoop langsde wegen.
Kitsen.Speekselschieten doorde tanden.

Platte steentjes over het wateroppervlak
keilen (kiskassen,schoffelen).
Klaaf (veeteelt). Lier- of Uvormig
halshout,datom dennekvan een koewordt
gesloten met een touw aanhetopen e1
'nde.
De klaven zi
jn gemaakt van esschen- of

eikenhout, aan één zijde vlak. Aan de
eindan der beenen zi
jn oogen voor het
touw, 't klaaftouw.De bocht komt tegen
den halsvan de koe,hettouw rustop den
neK.De koe wordt aan de klaafop stal,

aan de stalstaken (reppels)
(afb.blz.170)dool
-kortekettingentgrampels)
aan weerszi
jden.De laatste schalm van
vastgezet

elken ketting eindigt in een grooten ring,
welke om den staak of reppelop en neer
kan schuiven.Afb.blz.170.

Afb.blz.94,95.

Klaagdicht. Elegie.Een gedicht,waarin
het verlangen de sombere grondtoon is.

Kisting (waterbouwkunde). Kistdam.

Klaagmuur. Een overblijfsel van den
grooten tempelvan Salomo in Jeruzalem.

W aterkeering,gemaakt van staande dam-

planken (dikke planken met sponning en
rand).Men zettwee rijen naastelkaaren
vult de tusschenruimte op met bagger.

De kisting is dan goed waterdicht(afb.
blz.95).
Kit.Eenkanofvatvansteen,i
jzerofhout,
waaruitmen gieten kan.Een draagkan,een
schenkkan, een langwerpige emmer met
tuit.
Een kolenkitiseen emmer,waarmee men
sdbt
eenkool op het vuur kan gieten. Een
.
waterkit is een geëmailleerde emmer met
tuit en hengsel, waarmede men lampet-

kannenvult.Kittebandzijnhoutenhoepels
van een bepaalde maat.

Kits (zeilvaart). Zeilschip met twee
masten,waarvandevoorste(defokkemast)
hethoogstis.In den regelzi
jn dezeilen:
gaffelzeilen, stagzeilen en gaffeltopzeilen.
Hetverschilmeteen tweemastschoeneris,

Die tempelwerd door de Babyloniers en
de Romeinen verwoest en de restvaneen
grootenmuur,detegenwoordigeKlaagmuur,
vormtnu de grenstusschen hetgebied der

Arabieren (Mohammedanen) en dat der
Joden.Aan de Mohammedaansche zi
jde
bevindtzichhetTempelplein,waareertijds
de Joodsche Koningen en hoogepriesters
naar den tempelschreden.Datplein isde

plaats, waar Abraham zi
jn zoon Isaàk
wilde offeren,de plaats,welke de Joden
alshetmiddelpuntderaardebeschouwden.
DeM ohammedanen hebben daareen moskee gebouwd en van dienaoskeeroepen de

Mohammedaansche priestersvijfkeer op
eendaghungebedenuit.DeJodenzietmen
vooraldesVrijdagsen Zaterdags,staande
aan deandere zi
jdetegen den muur,hun
gebeden doen;zij weeklagen daarbijover
de vervallen grootheid van Israël.

Jerusalem komtindegeschiedenisvoorhet
eerst naar voren door de verovering door
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KLAM AAI- KLAM VAARS

Koning David,in de llde eeuw v.Ch.,
van destad en debergvesting Zion.Davids
zoon breiddedestad uiten Salomo bouwde

erzijnberoemdentempel,waardoorJerusa1em deHeiligeStad derJodenisgeworden.
In 586 v. Ch. veroverde Nebucadnesar,

koning van Babylon,hun rijk.Hij verwoestte stad en tempel. De stad werd
herbouwd,en kwam laterin de machtder
Perzen. Daarna in die der Grieken en
Syriersen in65n.Ch.in diederRomeinen,
dievan den tempelslechts den tegenwoordigen muuroverlieten.Destad werd inden

glanstijd van Herodes uitgebreid en verfraaid.In637n.Chr.kwam zi
jindemacht

derArabierenen Turken,dieerelfeeuwen
hebben geheerschttot1917.Toen veroverden de Engelschen de streek en regeerden
het land vx rloopig als mandaat, wat
laterdoordenvolkenbondbekrachtigdwerd.

Klamp (bouwkunde). Dwarse verbinding, ter versterking op een onderlaag
aangebracht.De einden van een kruiplank
worden meteen dwarsklampversterkttegen
inscheuren. Verscheidene planken naast
elkaarworden door klampen tot een schot
vereenigd.
Klamplaag : bedekking ter versterking.
Een steenen vloerwordtmeteen klamplaag
van cementbedekt om hem waterdichtte
maken.Een muur van een kelder maakt
men waterdichtdoorereen klamplaag van
een halven steen tegenaan te metselen.
Opgeklamptedeur:een deurbestaandeuit
naast elkander liggende planken,die op

tweeklampen zijn gespijkerd.
Klamp (scheepsbouw).Houten ofstalen
hulpstuk, aan het dek geschroefd om er

De bevolking heeft nu 19 % Joden en

li
jnen aan vastte maken.(afb.blz.254).
Bi
jjachten zijndeklampenvan glimmend

70 % Arabieren.De Engelschen bevorder-

koper. Kleine klampen heeten kikkers.

den devestiging derJoden,voorwien de
Zionistische Vereeniging 120 millioen

gulden had bijeengebracht.De Arabieren
verzetten zich ten zeerstetegendievestiging
en, om Arabië te ontzien, stelden de

Engelschen een beperking van Joodsche
landverhuizersin.Maandelijksworden er
niet meer dan 2000toegelaten.Demeesten
vestigen zich in de vruchtbare kuststreek
en beoefenen de teelt van sinaasappelen,

welke over dehavenvanJaffawordenuitgevoerd.

Klamaai(scheepsbouw).Korte,ijzeren

of houten versterking tusschen de dekbalken van een schip ter plaatse, waar
lieren,ankerspillen of bolders staan.Klam aaien of karveelhouten loopen langsscheeps.
Klamaaien is ook kalefaten, breeuwen.

(naden dichtmaken).

Kuip van een jacht.

Rechts onder:Klampen.

Klam p (landbouw). Een klamp stroo,
eenschelf.(afb.blz.255).Eenpakhandels-

waar,doorijzerenbandenbi
jeengehouden:
eenklampjute.

Klam ei. Honden en kattendrek,Vroeger

Klamphouder (scheepvaart). M atroos-

a1s bijtend middel, in de geneeskunde
gebruikt.Mennam gewoonlijkwitteklamei

timmerman, timmerman aan boord, die
ook matrozenwerk doet.

van honden,dienietandersdan beenderen
gegeten hadden.De drek werd gedroogd

en er werden koekjes van gemaakt a1s
geneesmiddel tegen ontstoken oogen.De-

zelfdebijtendeeigenschap zou ookzwavelzuurzink hebben en daarom wordt deze
stofook klameigenoemd.

Klamvaars (veeteelt). Een vaars(tweejarig rund);waarvan dedrachtigheidbli
jkt
uit een taai,kleverig vocht (klam),dat
uitde spenen is te drukken.
ls de drachtverder gevorderd,zoodatdie

ookuitanderekenmerkenbli
jkt,danspreekt

KLAN KBODEM - KLANKVERW ISSELING
men niet meer van een klamvaars, doch
van een drachtige vaars.

Eerti
jdssprak men ook van klam sli
jk,
voorkleverig sli
jk.
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gevornad bi
j den ruimsten mondstand,is
de a. M edeklinkers worden gevormd,
wanneerdooreen vernauwingvandemond-

holte een hoorbaar bi
jgeruisch ontstaat.
Alnaardeomstandigheid oflippen,tong,
verhemelte ofkeelgebruikt worden, verdeelt men de medeklinkers in lipletters,
tongletters,verhemeltelettersen keelletters.
Het aantal klanken, dat aldus gevormd
kan worden, is z66 groot,dateen alfabet
dienietallekan weergeven.

Klankverschuiving (taalkunde). Er is
reden aan te nemen,dat Indiërs, Armeniërs,Grieken,ltaliërs,Kelten en Slaven,

veleeeuwen vööronzejaartelling,éénvolk
Klampen rogge.Roggemijten.
Klankbodem .Houten vlak van een muziekinstrument,waaroverdesnaren gespannen worden.Deklankbodem versterkthet

geluid.Bijeen vioolisdeklankbodem het
bovenvlak.Bi
jeen piano bevindthijzich

uitmaakten,en één taalspraken :hetIndoGermaansch.Uitdezegrondtaalontwikkelde zich het Germaansch en Grimm, de
stichtervandeGermaanschetaalwetenschap,

steldevast,dathierbi
jvasteregelswerden
gevolgd.(wet van Grimm,de klankverschuiving).Dezebestondenin deverandering van medeklinkers,in andere m edeklinkers, die met hetzelfde spraakorgaan

(lippen,keel,tanden),maar metverschil-

Klankbord. Een houten vlak boven het
spreekgestoelte ter weerkaatsing van het
geluid van den spreker. De schuingeplaatste borden in de galmgaten van een

lendekrachtwerdenuitgesproken.
Dek,t,p zoowelalsde kh,th en ph veranderden in blaasklanken, ter zelfder
plaatsein mond ofkeelgevormd :hetLat.
cornu in hoorn,tresin drie,paterin vader.
De zachte ontploëngsgeluiden b, g, d.
veranderden evenalsbh,dh engh in harde,
terzelfder plaatse gevormd, dus in p, k
en t.Ego werd ik,decem werd tien.

klokketoren (galmbord).(afb.blz.147).

Dit verschi
jnsel herhaalde zich in den

achter de snaren;het houtheeft daar een
dwarsen draad d.
w .z.de houtvezelsinhet
klankbord loopen loM rechtop de richting
van desnaren.

Klankleer. De leer der menschelijke

spraakgeluiden. Door de uitvinding van
den keelspiegelen destudiedertaalgeleerden weetmen thans,dat een luchtstroom
uitde longen de stembanden in het strottenhoofd in trilling kan brengen, en dat
deze trillingen het stemgeluid geven.
W ordt de stemspleet vernauwd, zonder

dateentoonwordtvoortgebrachtbijdoor-

stroomen van de lucht, dan ontstaat een
geruisch,dat Puisteren heet. De spraakklanken verdeeltmen in klinkersen mede-

boezem van het Germ aansch omstreeks
500na Chr.DitwordtdetweedeofHoogduitscheklankverschuivinggenoemd.Daardoorkwam er splitsing in hetHoogduitsch

en het Nederduitsch (Scandinavisch,1Jslandsch,Friesch,Engelsch,Nederlandsch).
Dek,ten p veranderden dikwijlsin ch,
ts en pf.Vooralmetde t was datregel:

Zeitwerdti
jd.Holzwerd hout.
Klankverspringing,De verwisseling van

medeklinkersin een woord; (kolvenieren
klovenier).

klinkers.Klinkerszijn degeluiden,voortgebrachtdoordestembanden engewijzigd

Klankverwisseling (taalkunde).W oord-

doorden vorm dermondholte,zonderdat

vorming,uitgaandevan sterkewerkwoorden

diebelangrijkvernauwdwordt,duszonder
datereenbijgeruischontstaat. Deklinker,

(werkwoorden,diein denverledenti
jd van
klank veranderen) door verwisseling van
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klinker, om daarmee een verwant begrip
uit te drukken. Klankverwisseling is een
kenmerk,datalleen aan de Germaansche

Klauwstukken (bouwkunde). De ver-

sieringen in de hoeken van trapgevels.

lal'b.blz.160).

talen eigen is;hetiseenrijkebrongeweest
voor de verrijking van de taal.Van het
sterke werkwoord werden talvan nieuwe

woorden gevormd.Bi
jzonder grootis dit
aantalb.v.bijhetwerkwoordsteken,waaruit
door klankverwisseling enop anderewi
jze

ontstonden : stekel, stekelig, stekeblind,

stiklsteke)vol,stokdoof,stikdonker,stok,
steker,stikker,staak,staken,staket,stek,
verstokt,stoken, stuk. Van die woorden

zi
jn opnieuw anderewoordengevormd.De
klankverwisseling, welke de Duitschers
Ablaut noemen, heeft zich in den voor-

historischen tijd voltrokken.Laterwerden
op deze wijze geen nieuwewoordenmeer
gevormd, maar de taalbreidde zich uit
door a:eiding en samenstelling.

Klankwilziging. De overgang van een

klinker in een andere klank.Plat-pletten.

Leugen-logen.Klankwijzigingsteeken isin
hetDuitsch :Umlaut.

Klaplooper (zeilvaart). Jol. Een enkel
licht takelblok met een langen looper

(reep), vaak in hettuig van zeilschepen.
gebruikt.Men hi
jschterallerleiaan op.

Klauwhamer.
Klaverruiter.Een samenstelvan stokken
om veldvruchten op den akker te drogen.
Drie lange stokken wordenineendriehoek
op den grond gezeten de toppen'worden

aan elkaargebonden,z66datzi
jeen pyramide vormen.In e1k zijvlak wordt nog
een dwarshout aangebracht.Op den ruiter
tast men klaver, bruine boonen, erwten,
dus in het algemeen vruchten, die niet

gemakkelijkdrogen.somsmaaktmenruiters
op vier pooten.

Klapoor. Liesklierontsteking door venerische oorzaak.

Kleeden (schiemanswerk).Kleeden van

Klapstuk (keuken). Een vierkant, plat

scherming. Een ,,ronding'' maken.(afb.
blz.257).

touwwerk is omwinden met garen ter be-

stuk rundvleesch, afkomstig van den
buikwand.Een klapstuk bestaat uit een
dunnelaag spieren en dikkepeesbladen en
is daarom alleen geschikt voor soep en
voor hutspot.

Kleefstof.Gluten.Zeer voedzame eiwitstof in tarwemeelvoorkonaend,welke aan
het bakkersdeeg de eigenschap verleent,

Klaroen.Schelle trompet.

te kunnen rijzen, doordat de kleefstof
hetkoolzuur,datzichbijdegistingvormt,

Klatergoud. Zeer dun, geel koper,dat
tusschen leer is geplet tot papierdunne

blaadjes.Klatergoud komtuitNeurenberg
en dient o.a. voor versiering van kerstboomen en feestzalen.Naenkeledagenaan

deluchtblootgesteldtezijn geweest,wordt
hetglansloos en zwart. Loovertjes zijn
blaadjesvan klatergoud,ietsdikker.
Klauwham er.Een hamer,welkeaan één

zijdevierkantenaandeanderezijdegespleten is,om spijkers uit planken tehalen.
(afb.blz.256).

gevangen houdt. Onze inlandsche tarwe
is de witte tarwe, die hier de hoogste
opbrengst geeft, doch minder bakwaarde
heeft dan de duurdere Amerikaansche
harde tarwe.M en heeft vermoed,dat dit
gelegen was in minder gehalte aan kleefstof.Hetis thans gebleken,dat een vet-

achtige stof,dieook in sojaboonen voorkomt,de oorzaak is van die hoogerebakwaarde.

Bi
jvoeging van deze stof aan het wittetarwemeel zou de bakwaarde ervan verhoogen.

KLEIDUIVEN- KLEM
Kleiduiven (jacht).Schi
jven van gebakken klei ter grootte van een schotel
tje.
à4et een Nzerpxverktuig,dat nletden voet
wordt bewogen,slingert men een kleiduif
in de lucht om er daarna op te schieten.

De jagers van Tarascon deden hetzelfde
spelmethun petten.
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op de Noordzee,de Oostzee,de M iddellandsche Zee en soms op de Zwarte Zee
en bezoektvooralhavens,waarde Groote
Vaartnietkomen kan.Hetiseen familie-

bedrljf;de kapitein is vaak eigenaar en
metzi
jn gezin aan boord van hetschip.
Lang bleven hetzeilschepen,nu zi
jn het
motorschepen.De Kleine Vaartiseen oud
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en sterkbedri
jf.
Klem .Klem iseenwondbesmettingsziekte,
welke veroorzaakt wordt door klemba-

cillen,kortebewegeli
jkestaafvormigebacillenmeteenknopjeaanheteind:despoor.
De bacilgroeithet best bi
j afwezigheid
van zuurstofen verm enigvuldigtzich alleen

+

op dé plaats,waar zi
j binnendringt;ze
verspreidtzich dus nietdoorhetlichaam.
Ze scheidt een krampwekkend vergif
af,dat zich door hetlichaam verspreidt,
en we1 langs de zenuwbanen, naar het
ruggemerg en naardehersenen.Hetvergif
is twee honderd maal zoo sterk als het
krampgif strychnine. Hoewel een kleine
wond voldoende is voor de besmetting,
ontstaatklem meestalnadiepe verwondin-

% *Ir

>

skm

gen, vooral indien deze ontstaan zijn,
doordat een houtsplinter in het vleesch

z

k
%..

Talreep aan een stag.
Stag met kousoog en ronding.

Kleinehersenen (ontleedkunde). Cerebellum. Een afzonderlijke hersenkwab,

gelegen in hetachterste deelder schedelholte,welkehetevenwichten den ruimtezin regelt,een en ander onder de leiding

van de groote hersenen.Bij dieren,die
zich niet voortbewegen, vindt men geen

of bijna geen kleine hersenen. Goede
zwemmers onder de visschen hebben een
grootcerebellum .
Kleine Vaart.Kustvaart.De scheepvaart,

diebeperktblijfttotdeEuropeeschewateren,veelalmetscheepjesonderde300ton
en kleiner,waarmee,volgensdeSchipperswet, met weinig personeelmag worden

drongofdoordatineenspi
jkerwerdgetrapt.
Echterkomtklem ookvoorbi
jbrandwonden
en zelfs bij beenzweren; oppervlakkige
verwondingen dus.
Veelal vindt men klembacillen in den

wondetter.Zi
jndeverschi
jnselenvanklem
onduideli
jk,dan zoektm en naar de bacil
om zekerheid tekri
jgen van den aard dier
verschijnselen.Vindtmen de bacillen niet
in den etter,dan kan men dienoginspuiten

onderdehuidvaneen muis.Zijnerklembacillen in,dan kri
jgtde muisduidelijk
verschi
jnselen van klem.

M en treftdebacilaan in deoppervlakkige
lagen van teelaarde en in mest,voorall
*
'
n
paardenmest.Bevuiling van een wond met

aardeofmestzoudusbijzondergevaarlijk
zijn.Tochkomtklem evenvaakindestad
alsop hetplatteland voor en na de groote
vermindering van het aantal paarden in
desteden,isdaarde klem als wondziekte
nietverdwenen.Voortsheeftmen de bacil

gevondeninmenschelijkeontlasting,waar-

gevaren.

doorverklaard is,dat somsnadarmopera-

Groningen,Veendam, Pekela en W ilder-

ties klem voorkwam. In vlasbedri
jven
zijnookwelgevallenvanklem voorgekomen

vank zi
jn de middelpunten.M en vaart
W oordverklaring.
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zonder verwondingen. M en neemt aan,
dat dan de bacil werd ingeademd m et

hetstof.Bi
jdonkererassen zou deziekte
vaak voorkomen,door besmetting van de

dewondreedsisgenezen.Erzi
jndankiemen
bli
jven sluimeren, welke pas later gaan

woekeren.Een enkele maalvertoont zich

klem alseen slepende ziekte,waarbi
jzich

navelwond bijzuigelingen.

nu en dan lichtekrampen in enkele spieren
voordoen.

ziektelijden.Onderdeboerenishetalgemeen bekend,hoegevaarli
jkhetis,indien
eenpaardineensgijkertrapt,terwijlbiggen
somsklem kri
jgen nahetsni
jden.Deaan-

De behandeling is eigenli
jk alleen van

Ook paarden en varkens kunnen aan de

wezigheid van een vreemd voorwerpin een
wond,b.v.een splinter of:arden van klee-

groote waarde,voorzooverhetvoorbehoeding betreft. Geneesserum ,ingespoten na
een verwonding,welke kans opklem geeft,
is zeerdoeltreffend gebleken.Isechter de
ziekte eenmaaluitgebroken,dan is ophet

ren bi
jschotwonden,verhoogtdekansop

verloop geen belangrijke invloed meeruit

besm etting.

te oefenen. Zelfs de afzetting van het
lichaamsdeel,van waar de klem uitging,
baatniet.Hetvergifisreedsin hetlichaam.
Niettem in leverthetLaboratorium Spronck
tezeist,behalveserum voorvoorbehoedende
inspuiting,nog twee sterkere sera. Eén

Opmerkelijkiswel,datdeklem opdeééne

plaats méér voorkomt dan op de andere,
zooalsook in den oorlog isgebleken.Aan-

vaskeli
jkwerdenbi
jdetroepenaandeAisne
in den grootenoorlog allewondenmetklem
besm et.Pas toen aan elken gewondeeen
voorbehoedendeinspuitingmetserum werd

er van heeft een bijzonder hoog gehalte

aan tegengif,80 maalhet gewone gehalte.

gegeven, was de verschrikkelijke sterfte

Demoeili
jkheid om tebeoordeelen,ofeen

onder de gewonden bedwongen.

voorbehoedende inspuiting noodig is of
niet,isgroot.Erkomen zoo buitengewoon
veelhuidverwondingen voor,dat het niet

In onsland sterven gemiddeld in hetjaar
honderd menschen aan klem. D e ziekte
openbaartzich gewoonlijk paS een dag

doenlijkis,bi
jelkeeen inspuitingtegeven.

ofvi
jfnadeverwonding.Deverschijnselen
zi
jndansti
jfheidindennekenindekaken.

Het is niet vooruit te Zeggen, dat na
een verwondingaldan nietdeziektevolgen

De kauwspieren gaan zich krampachtig
samentrekken,zoodatdemondnietgeopend

zal. Somti
jds geeft het geneesserum zelf
lastige verschijnselen,zooalszwelling van

kan worden.Aan ditverschi
jnselheeftde
ziekte haar naam ontleend.Daarna gaan
alle strekspieren zich krampachtig samentrekken en ditzetzich voort in aanvallen,
welke door gedruisch in de ziekenkamer
kunnen opgewekt worden.Deze krampen

het gelaat, van gewrichten, netelroos of
zenuwontsteking.M en moet dus rekening
houden met de landstreek,met de diepte

derverwondingenmetdewijzevanwondbehandeling. Vast staat, dat perubalsem
in de wonde geen beschutting geeft en

kunnen zoo hevig zijn,dat een wervel-

jodium, op deskundige wi
jze toegepast,

lichaam wordt sam engeperst.
Tengevolge van kramp van het middenrif
kan de ademhaling gedurende den aanval

m isschien wel. Zoolang de wond niet
gesloten is,zou men de inspuiting elken
week moeten herhalen.
De kans om na een verwonding klem te

stilstaan. De geest bli
jft gedurende de
ziekte helder. De koorts isaanvankelijk
gering, wordt daarna hooger en na den

krijgen,is nietgroot.Uit ci
jfers aan de
rubbernijverheid ontleend,bleek,dat bij

dood sti
jgtde lichaamstemperatuur soms

32000 verwondingen geen besmetting met

nog tot boven 42 graden.M eestaleindigt

de ziekte metden dood,hetzijdoorverstikking,hetzi
j door vergiftiging van het

klem plaats had en evenmin bi
j 75.
000
verwondingen in de mijnen.

hart ofdoor uitputting.
De gevallen,welkezich pasnatweeweken
oflangeropenbaren,geven debestekansen

Klemhoef (paarden). Een aangeboren
afwi
jking van den hoefhoorn,die aan de
achterzijdenaarbinnen groeitendeonder-

voorherstel.Eveneensdie,waarbi
jdeziekte

liggendeweekedeelen klemt.Dehoefhoorn
van een paard is ongeveer 1 cna dik en
komt overeen met den nagel van den

zich zonder voorafgaande verwonding
vertoont.Soms vangt de ziekte eerst vele
naaanden na de verwonding aan,wanneer

mensch,terwijldezoolvlaktevanden hoef

KLENZEN- KLEURSCHIFTING
metden balvan den vinger overeenkomt.

De zi
jvlakten van den hoefbehooren wat
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spreektmen ook van Van Speykjes.(afb.
blz.259).

naarbuiten te staan.Staan ze loodrechtof
naar binnen gericht,dan is de achterkant
vanden hoeftesm alendehoefhoorn drukt
op deonderliggendeweekedeelen.
De zoolvlakte van den hoef bestaat uit

eeltachtigweefsel(zwil).Inhetmiddenvan
dezoolbevindtzich een driehoek van half
verhoornd weefsel:destraal.In hetmidden
van den straal verloopt een diepe breede

groeve: de straalgroeve. Bij het loopen
behoort de zoolop den grond te komen,
waardoor de achterkant van den hoef
uitzeten dehoefhoorn naarbuiten gedrukt
wordt.Paarden nu,die aanleg voor klemhoefhebben,bezitten langesm alle hoeven,
nauwe stralen en smalle straalgroeven,

terwi
jldezoolvervan dengrondafbli
jft.
Zulkepaarden moeten zorgvuldig beslagen

worden,meti
jzerszonderkalkoenen (verhoogd achterstuk).De hoefnagels mogen
nietdoorhetachterste deelvan den hoefhoorn geslagen worden,opdatditgedeelte

bijhetloopen kanuitzetten.

Een paard metklemhoeven,heeftvaak een
strompelenden gang, doordat het den
hoefnietvlakop den grond durftte zetten
en op de teenen loopt.De hoeven moeten
dan goed besneden worden en het paard

moetzonderhoefi
jzersloopentotdebeklemming geweken is.

Klenzen (landbouw).Doorklenzen,doorkleinzen,laten doorzi
jgen,zeven.Klensdoek bijde kaasmakeri
j.
Klepschouw. Zandschuit of zandbak
met kleppen aan den bodem , waarmee

het zand gelost kan worden, terwi
jl de
schouw dri
jftop de luchtkamersvooren
achter.Onderlosser.

Kletge (kleederdracht). Volendamsch
jakje methalflange mouwen en met een
vierkanteuitsni
jding aan den hals.(afb.
blz.42).

Kletskoppen (keuken).Koekjes,gebakkenvaneendeegvantarwemeel,amandelen,
boter en suiker, tot knikkers gevormd.

De knikkers zakken bij het bakken tot
koekjesuit,doordatdebotersmelt.Kletskoppen is een oude naam .Tegenwoordig

Kletskoppen ofVan Speykjes.
Kleurenblindheid.Eenaangeborenafwi
jkingderoogen,waarbi
jdekleurennietgoed
herkend worden; voornameli
jk rood en
groen. De afwijking komt uitsluitendbij
naannen voor,naaar vrouwen brengen haar

op denakomelingschap over.Deafwi
jking
is niet hinderlijk. Gewoonli
jk weten de

kleurenblinden zelf van hun gebrek niet

af,maarbi
jkeuringen komthetaan den
dag.Menlaathendaarbi
jgekleurdewollen
draden uitzoeken.De kleurenblindevoegt

roodebijgroene draden.Eris een geval
bekend van een scheepsramp,veroorzaakt
dooreen kleurenblinden stuurman,dieden
stand van hetroodeen hetgroenelichtniet

juistherkende.
Kleurschifting. W it licht bestaat uit

lichtstralen van verschillendekleuren (de
kleuren van den regenboog).W anneerwit
lichtovergaat in een stof van een andere

dichtheid (b.v.van luchtdoorglas),dan
worden deverschillendebestanddeelen van
hetlichtin verschillenden graad gebroken.
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Zijveranderendusvanrichting,maarniet
in dezelfdemate.Vangtmen destralen op,
na de breking op een scherm, dan ziet
m en de onderscheiden lichtsoorten naast

elkaarop het scherm verschijnen en zoo
de kleuren van den regenboogvormen.Dit

verschijnselneemtmen b.
v.waar,wanneer
licht door een prismaglas valt. Valt het
licht door een lens, dan ziet men door
dezelfde oorzaak beelden met gekleurde

randen.M en is erin geslaagd,bijzondere

(verscheidene personen in hetzelfde gezin
worden aangetast).Ditiseen aanwi
jzing
voor de besmetteli
jkheid van de ziekte.
lets naders is echter hieronAtrent niet
bekend.Deziektegaatgepaard metkoorts
en klierzwelling vooralaan den hals.Het

aantalwitte bloedlichaampjesin hetbloed
IStoegenomen,hetgeen ook bi
jkinkhoest
voorkomt.Deziekteisgoedaardig,verloopt

betrekkelijk snel.Het meestworden kin-

lenzentemaken,die beelden geven zonder

deren aangetast.M isschien komtdeziekte
vaker VOOr, dan bekend is, daar genees-

gekleurde randen.Datzi
jn dez.g.achro-

kundigehulp nietalti
jd noodigis.

matische lenzen.
De regenboog ontstaatdoorkleurschrifting
van het zonlicht,dat door regendroppels
gaat.

Klewang. Een zwaar, kort zwaard met
breede kling en ver naar voren liggend
Zwaartepunt, het aanvalswapen van de

Atjehers.Dekortesabel,doordeIndische
oEcieren en de m arechaussees gedragen,
wordt ook zoo genoemd.

Klezoor(m etselaar).Eenvierdepartvan
een baksteen,in de lengte verdeeld.Twee
klezoren vormen dus een halven steen en

drieklezoren3/4steen.

Een klisklezoorheeftdevollelengtevaneen
metselsteen,doch slechts de helft van de
breedte.
zn naaken.
Klienen (kaasmakerif). KleC

Klif.Hooge,steilezeekust.Hethoogeklif
aan de kustvan hetKanaal.

Ook in onsland zijn kliffen.Datzi
jn de
steile afgebrokkelde kusten van dezuiderzee,bergen van keileem,afkomstig van den

steendi
jk (moraine) van het landi
js,dat
eerti
jds ons land bedekte. Het meest
bekende is hetM irdummer Kliftusschen
Stavoren en De Lemmer, aangekocht
doordeVer.totB.v.Natuurmonumenten.
Het ligt ten Z.W . van het dorp Oude
M irdum; het hoogste deel ligt 8 meter

boven de zee.In voor-en najaarworden
er soms groote stukken afgeslagen en een
nieuwe doorsnede wordt zichtbaar. De
kleiwordt uitgespoeld en groote steenen,

soms van een meter middelli
jn, blijven
over en zakken op hetstrand.Die steenen

zi
jn in vroegertijd door hetlandijs uit
de Oostzeestreken hier gebracht. M en

Ongeveer30 minuten nadetoevoeging van
de leb, heeft zich Op de melk een laag

meentuitditkliftekunnen bewijzen,dat
ersfechtséén landi
jsbedekkingisgeweest,

kaasstofgevormd (wrongel).Laatmen die
wrongelstaan,dantrekkenzich dedeeltjes

geen herhaling dusvan verscheideneland-

samen en de weiwordt uitgeperst.Volledigergeschiedtdatuitpersen,alsmenklient.
De klien is een raamwerk, voorzien van
koperen draden,welkealle in één richting
loopen.Voorzichtig haaltde kaasmakernu

deklien doordelaagwrongelen snijdtdie
laag in twee richtingen door,zoodat er

stukjes wrongelgevormd worden.

Klienen is een kunst: wordt te vroeg
gekliend,dan gaatmetdeweiook veelvet
uit de wrongel.

Klierkoorts (geneeskunde). Een ziekte,
welke betrekkelijk zelden voorkomt en
voorheteerstin 1896inonslandisbeschreven.Som sdoetze zich a1s huisziekte voor

i
jsbedekkingen. Men treft er bijzondere

plantenen dierenaan :deblauwe zeedistel,
de bergeend,de oeverzwaluw.De nieuwe

zeedi
jk sluitbi
j Oude M irdum tegenhet
oude klifaan,zoodathetklifnù oevervan
het meerFlevo isgeworden.

Vele andere kliffen zijn vergraven. Het
Roode Klif,dat vroeger met roode bloemen begroeid was,is niet steil meer en
nietrood.IndeRoosvan Dekamakomteen

beschrijving van hetRoode Klifvoor.Bij
Vollenhove heeft men nog een klif: De
Voorst.

Klim aatschieten. Zich aan een klimaat
gewennen. Gekscherend gezegd, met de
gedachte aan wortelschieten, voor: een
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luchtjescheppen,opeenligstoelbuiten uitrusten.

Kling. De sabel zonder het gevest.Ook
het hakmes van den hoefsmid,waarmede
dç paardenhoeven besneden worden.Zulk
een mesheefteen breeden rugen iszonder
heft.

Klink (veeteelt).Kling. De uitwendige
geslachtsdeelen bij vrouweli
jk vee.In de
Zaanstreek: barmt, in den Achterhoek
fazel''genoemd.

Klink (kleermaker). lnzetstuk in de
mouw van een hemd bijden oksel,in het
kruisvan een broek ofin den hielvan een

kous.De klink heetook welde kiel.Bij
schoenen een zwik.

Klinken (ijzerbewerking). Verbinden
van i
jzeren platen doormiddelvan klinkbouten (klinknagels). Kleine klinkboutjes
wordenkoud geklonken.Dikkeklinkbouten
voorketelbouw ofscheepsbouw klinktm en
witgloeiend.Om deze nagels gloeiend te

weinig verandering van vorm, totdat in
hetbeginder19deeeuw deklippergebouwd
werd,een vaartuig meteen scherpen voorsteven welke schuin naar voren uit het

wateropri
jstenin eenhollebochtverloopt.
Door dien overhang kon de boegspriet

(de uitstekendespriet,waaraan devoorste
zeilen zi
jn vastgemaakt) kort zi
jn.Zoo'n
vaartuigkonverderop verschillendewijzen
getuigd zijn, maar altijd kon het veel
snellerzeilen,dan de vroegere zeilschepen
enweldrawerden deklipperssteedsgrooter
gebouwd.Doorde krachtigepassaatwinden
maakten ziJhaarreiseven snelalsdetegenwoordige stoomschepen van dewildevaart.

M aar hetwasreeds te laat:de ti
jd was
gekomen,datde stoom den wind alsstuwkrachtzou vervangen.HetKanaalvan Suez
werd geopend en dezeilschepen verdwenen
van de zee. Amerika heeft de zeilvaart
het langst volgehouden. De klippers
brachtendereizigersin 80 dagen van NewYork naar San Francisco,m aar ten laatste

verdwenen zi
j door de mededinging van

maken,steekt de nagel
jongen de nagels

den spoorweg,diedereisin zesdagendeed.
Tegenwoordig ziet men klippers alleen

in degatenvan denagelplaat,waarondereen

als binnenschepen.(afb.blz.261).

vuurgestooktwordt.Zijn denagelswitgloeiend,dan neemt dejongen een tang,
vatden nageldaarmee en reikthem over
aan den klinker. Deze steekt den nagel
in het gat en klinkt het einde ervan tot
een sluitkop.Debewerkingmoetafgeloopen

zijn,voordatdenagelkoudis,anderswordt
hijbros.Desluitkopwordtafgewerktdoor
er een dopper of snapper van den gewenschten vorm op te zetten.

Klinkers (steenbakkerij). Hard gebak-

ken steenen, welke een helderen klank
geven,wanneermen ze tegen elkaar slaat.
M en gebruiktze,behalve voorgevels,ook
voor bestrating, trasramen, regenbakken,
waterkeerende metselwerken.M en onderscheidt: gevelklinkers, vlakke klinkers,
blauwe klinkers,mondsteenklinkers.

Klipperaak-.
Klipperaak.Binnenschip metden steven
van een klipper,maar bestuurd met een

Klink liggen (timmerman). M et de

helmstok a1seen aak oftjalk en nietmet
een stuurrad, zooals een klipper. (afb.

randen over elkaar heen.Klink liggen van
planken.Stellingplanken mogen nietklink
liggen,wegenshetgevaarvankantelen.

Klisters (tuinbouw). Kleine bolletjes,

Klipper(zeilvaartl.Dezeilschepen,welke
indertijd in de groote vaart gebruikt
werden,ondergingenin den loopderti
jden

blz.261.
die zich ontwikkelen kunnen uit oogen,
diezich in deokselsvan derokken van een
bolbevinden.

Bi
joverbli
jvendeplantenbollen (hyacinth,

KLOET- KLOOSTERGANG

tulp)ontwikkelenzichgemakkeli
jkklisters.
Bijuienenpreimoetmendenbloemstengel
verwijderen,willen zich klistersvormen.

In W est-,Noord- en Zuid-Europa heeft
men aardewerk opgegraven,dat bovengenoemden vorm heeft. Het is afkomstig

M en m aakt een kruissnede over den bo1

uit het bronzen tijdperk en van belang

aan de onderzi
jde en zetdan den bolin
debroedkamer.(afb.blz.262).

voor de kennis van de voorhistorische

tijden.
Onlangsvond menbijOsseen grafheuvel,
dieeenklokkebekerbevatteuitdenti
jd van
1800 vöör Chr.

Op hetti
jdperkvan deklokkebekersvolgt
hettijdperkvandeurnen.

Hyacinth met klisters.

Kloet (metselaar). Kalkkloet.Gereedschap, bestaande uit een haakvormig
omgebogen schop, waarmede de kalk

gemengd wordt.(afb.blz.263).
Kloet (schipperij).Vaarboom.De kloet
dient om het schip voort te duwen en is

voorzien van een ijzeren punten van een
schuin aangebracht stuk hout (de :int).
De Nint voorkomt,dat de punt van den
vaarboom diep in demoddergedruktwordt.

(afb.blz.139).
Een boom zonder:int,alleen meti
jzeren

punt en weerhaak heet geen kloet,maar
schippershaak.

Klokgevel(bouwkunde).Een gevel met
een top,waarvan de opstaande li
jnen ho1
gebogen zi
jn. De holle rand is versierd
meteen rollaagen eindigtin een geveldrie-

hoek (fronton)alsbekroning.Degebogen
vorm leentzich goed voorversieringen in

den sti
jl van Lodewi
jk XV.De naam is
afgeleid van den vorm der doorsnede van

Glazen Klokkebekers .

Klokspijs.Bronsom klokkenvantegieten.
Dit brons wordt verkregen,door 80 %
zuiver koper en 20% zuiver tin samen te
smelten.Hetkoperwordthierdoorhard en

veerkrachtig en kri
jgt een fraaien klank.
Bi
jvoeging van andere metalen maakt de
klank minder helder. Vroeger werden er
meer klokken gegoten dan thans. De
geloovigen wierpen gaarne hun zilveren

ofgouden voorwerpen in de klokspi
js,in
de overtuiging,dat de helderheid van den

klank erbijwinnen zou.

een luidklok.Vooralin de 17e eeuw zijn

Kloostergang, Kruisgang. Overwelfde
gang rondom een binnenhofin oudekloos-

gebouwd.(afb.blz.185).

ters.De binnenzi
jde zietuitop een hof,
het kruistuintje.De overwelving bestaat

er veel woonhuizen met klokgeveltoppen

meestal uit kruisgewelven,gedragen door
Klokkebeker. Een beker,die den klok-

vorm heeft,waarbi
jderanden naarbuiten
zijn omgebogen en devorm verderbuikig
is.(afb.blz.262).

zuilen en bogen aan dehofzijde.Dezijde

tegenover de Open kant is voorzien van
afbeeldingen en Van spreuken en geeft
met deuren toegang tot het klooster. Op

Kalkkloet.

KLOOSTERGELOFTEN- KLUCHT
dekloostergang komen alle gangen van het
kloostersamen:dienaardekerk,naarhet
refter,naardekapittelzaal.Hierontvangen
de monniken hun gasten en verzamelen

zi
jzichvoordegodsdienstoefening.Bekend

isde oude kloostergang van den Utrechtschen dom,restvan deoudeM ariakerk uit
de elfde eeuw,in 1906 doorCui
jpersher-

steld.De open zi
jdeisdaarvan glasvoorzien.De Oosteli
jkevleugels zi
jn van het
jaar1369,deW estelijkevanlatertijd,met
rijkergothischevormen.Deoudekloostergang van deM iddelburgscheabdi
jisook

Klovenier. Kolvenier.Oudtijds iemand,
die een stuk geschut, clover genaamd,
bediende.Laterkreeghetwoord debeteekenisvanschutter.Deplaats,waarmen zich
oefende,heette de Doelen.
In de M iddeleeuwen bestonden in alle
groote plaatsen van ons land schutters-

gilden,kloveniersgilden.In Neurigekleedij
en met:eurige banieren trokken de schuttersnaarde Doelen.Reedsin den Graven-

vernieuwd.Dekloostergangvan hetGroot
Senainariuna te 'Ioeven is van den tegen-

tijd zouden deze kloveniersgilden hebben
bestaan.In Brabant en Zeeland zi
jn er
thans nog schutteri
jen,dienaarden gaai
schieten.Sommigeervan zi
jn eeuwen oud,
maardemeeste zi
jn in latertijdopgericht.

woordigen ti
jd.

Hetgildevan deCloveniersteScherpenisse

Kloostergeloften. De plechtige belofte
der kloosterlingen van gehoorzaamheid,
kuischheid en armoede.Voorheen golden
de kloostergeloften voorhetgeheele leven
en verbreking der gelofte werd soms met

bestaatreeds340jaar;hethandschriftvan
de o'
prichting is nog aanwezig; hetgilde

heeftnogweiland in zi
jn bezit.Jaarlijksis
er een feesteli
jke bijeenkomst, maar er
wordtniet meergeschoten.

den dood gestraft.Thansgelden zi
jvoor
de meeste kloosters slechts voor eenige

jaren en verbreking wordt gestraft met
boetedoening. Bi
j de Benedicti
jnen, de
FranciscanenendeJezuietengeldenzenog
voorhetgeheele leven.
Sommige kloosters eischen belofte van

stilzwijgendheid,van geloofsprediking,of
van ziekenverpleging.

Kloostergewelf (bouwkunde). Een gewelf,waarvan deribbenhalvecirkelszi
jn,
welke haaksop elkaarstaan.

Kloostersponning (bouwkunde). Groef
ter opsluiting van raamwerk, dat niet

bewogen behoeft te worden (b.
v. het
bovenraam ineendeur-ofraamkozi
jn).
Kloostersteenen. M oppen. Zeer groot

soort oude baksteen.Zie moppen.(afb.
blz.264).
Klophengst (paarden).Een hengst,die
lijdtaan een gebrek,datbestaatin onvolkomen afdaling van één ofvan beide teelballen.De verborgen teelbalbevindt zich

in debuikholte.Hetgebrekiserfeli
jk.
Kloskant. Kant met '
de hand gemaakt,

waarbijdedradenopklossenzi
jngewonden.
Tegenoverkloskant staatmachinaalgeweven kant.

Kloostersteenen.

Kerkjete Hooge Hierde (Gr.).
Klucht (waterbouwkunde). Klucht is
verwant met klieven en beteekent wig.
Een sluisdeur heeft staande balken, de
voorhar en de achterhar. Die achterhar
draaitop een draaipen,welkeisvastgegoten

aan een ijzeren kap,welkehetondereinde
van de haromsluit.Die kap moetvast op
het hout zitten, anders draait ze mee.

Daarom is debinnenzijdevan deijzeren
kap van ribben voorzien,welkein hethout

KLUCHT- KLUISTER

gri
jpen.Dieribbennoemtmenindewaterbouwkunde de kluchten.

Klucht (bouwkunde). Kluft. W igvor-

(fokzeil),kluiveren buitenkluiver (jager),

uitgehaald op boegspriet, kluifhout en

jagerhout(afb.blz.64).

migespleetinhoutofi
jzer,om een aanzet-

Kluis (bouwkunde).Nauwe bemetselde

stuk in telaten.Gekluchte mast:mastmet
een verlengstuk.

ruimte. Keldergewelf. Gemetselde bergplaats in een bankgebouw.
Overkluizen wi1 zeggen : een vaarwater
m et gem etselde gewelven overbruggen.

Kluft. Brughelling,oprittegen een dijk
(in Noord-Holland).In Zeeland spreekt
men van oprel(fr.appareil),ofvan opril.
tafb.blz.265).
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Kluis(scheepsbouw).llzerenbuis,schuin

door den scheepswand van den boeg
loopende,waardoor de ankerketting gaat.
Deankerkluisisversterktdooreen verdik-

king aan den wand:de kluisbaard.(afb.
blz.38).Sommige schepen hebben drie

w
è

ankerkluizen en men onderscheidt dan
twee boegkluizen en één stevenkluis.

>

Verhaalkluizen zijn versterkte openingen

in de verschansing, welke dienen om de

trossendoorte laten bi
j hetverhalen van
het schip.
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Oppril of Kluft.

Kluiffok (zeilen).Kluiver.Hetdriekante
zeil,datvöördenstagfok(fokzeil)geheschen
wordt.(afb.blz.64).
De stagfok staat onmiddellijk vöör den
mast,de kluiffok dààrvoor.

Kluifhout (zeilen).Verlengde van den
boegspriet.Vöör het zeilschip steken uit:

deboegspriet,hetkluifhout(kluiverboom)
en hetjaaghout (buitenkluiverboom).Zij

Kluister of bongelmet wartel.

liggen in elkaars verlengde en dienen om

Kluister (paarden). Twee banden van

den fokkemasten zijn stengen te stagen
(steunen).Vöör den fokkemast bevinden

leer,welkemeteenkettingzijnverbonden

zich de driehoekige stagzeilen : stagfok

endiemen om devoorpooten van een paard
legt om te beletten,dat het in de weide
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holt.Ook gebruikt men wel een enkelen
band,waaraan een blok is bevestigd,dat

bi
j hethollen tegen de beenen slaat.In
Friesland: een bongel (afb. blz.265).
overdrachtelijk in Friesland: een bongel
(eenblok)aanhetbeen:eenomstandigheid,
welke iemands werk remt.Een lastpost.
Kluitkalk. Ongebluschte kalk.Gebrande
kalk uit Luiksche kalksteen. Kluitkalk

Knalgoudenknalzilverzi
jnnoggevaarlijker
dan knalkwik.

Knevel.In hetalgemeen een dwarshoutje
ofdwarsstaafje,dataangedraaidkanworden.
Een handboeimeteen kneveliseenketting,
die om de polsen sluiten voorzien isvan

een dwarsijzertje,datmen kanaandraaien.
Deurknevel:sluiting m et een dwarshout.

(afb.blz.301).

staattegenoverpoederkalk.Dezeisfijngemalenen ,,drooggebluscht'',datis:metde

berekende hoeveelheid water, die juist
voldoendeis,om dekalkte blusschen.

Kluiver (zeilen). Een driehoekig zeil,
dat vöör het fokzeilstaaten op den boeg-

spriet wordt uitgehaald. (afb. blz. 64).
Vöörde fokkemastkunnen zich bevinden :

destagfok(fokzeil)entweeofdriekluivers.
Kluiverstag (zeilen).De lijn,die loopt
van den top van den mast naar de nok

(heteinde) van den boegspriet en dient
om den kluiver(driehoekig zeilvöör het
fokzeil)te dragen.(afb.blz.64).
Klifn.Turfveen,zoowellaaga1shoogveen.
Kli
jngrond.Vroegertrok menzoutuithet
zouteveenennoemdemendatklijnzout.
Knakworst.Fijne,zachte,gekruide,gerookte worst met insnoeringen. Knak-

worstjes komen veel uit Frankfort en
behooren vöör het gebruik even in warm
watergelegd teworden om tezwellen.

Knalgas (scheikunde). M engdel van

waterstofen zuurstof,datgemakkelijkontploffen kan.Hetisvoor de prakti
jk van
geen waarde.

Knalkwik. Een wit zout van knalzuur,
een zuur,dat op zichzelfnietbestendig is.
H et wordt bereid door kwik,alkohol en
salpeterzuur in bepaalde verhouding op
elkaar te laten inwerken;er ontstaat dan
een wit bezinksel:het knalkwik.Dit ontploft reeds door geringen druk en is dus

Spanzaag met knevel of woelhoutje.

Boomknevel:een dwarshout,knevelboom ,
waarmede men boomstammen vast doet
liggen onderde zaag.
Knevel van een sluitmand of van een

trommellafb.blz.267).

Knevelof sluitschroefvan een luchtdicht

zeer gevaarlijk.Voor geweerlading ishet

sluitend dekselb.v.van een carbiedbakje,
van een stofzuiger,van een patrijspoort.
Knevelvan een hondeketting:heti
jzeren
staafje aan een ketting,datdooreen oog

hoedjeste vullen en voorhetmaken van

een pen-en-gatverbinding gestoken wordt,
waardoor wordtbelet,dat de pen uithet

knalerwten,knalbonbons en pistaches.

gat gaat.

niet geschikt, omdat de ontplo/ng te
snel verloopt en een berstende werking
heeft.Daarom mengt men het met buskruit.Ditmengselwordtgebruiktom slag-

gestoken kan worden, om daarmee een
lus te vormen. Knevelvan een houtver-

binding:een wiggetje,datin depen van

KNEVELARIJ- KNOKKELKOORTS
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Een knevelis ook het spanhout,dat men
tusschen tweestrakgespannen touwen steekt
en dan ronddraait,om de touwen zeer
strak te spannen.Een spanzaag heeft een

nietdoorenisookniettebouwen(ploegen).

knevel(ofwoelhoutje)(afb.blz.266).

insect,dat,wanneer het op den rug ligt,

M ilitairen noemen een knevelhet dwars-

kan opspringen en daarbij een knippend

houtjeaan heteindevan hettouw,waar-

geluidmaakt.Ritnaalden,ookkoperwormen

mede een kanon wordt afgetrokken.
'
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M en maakter weiland van.

Kniptor (tuinbouw).Een schildvleugelig

genoemd,zi
jn larven vandekniptor.Deze
zijn in den tuinbouw zeergevreesd,daar
ze evenalsemelten en engerlingen aan de
plantenwortels knagen. De koperwormen
hebben 4--5jaarnoodigvoorhun ontwikkeling.

Kniptrap (bouwkunde).W rongtrap.Een
wenteltrap metrondehoeken.Isdegeheele
trap spiraalvormig en m et een spilin het
midden,dan spreektmen van een spiltrap.
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Reismand met knevelsluitlng.

Knevelarij (rechten).Een misdri
jf be-

Knipvlies.Behalvetweeoogleden,bezitten
devogelseenknipvlies,datvan den binnenhoek van het oog uit over den oogbol
getrokken kan worden,tottempering van
te sterk licht.

staande in hetvorderen van geld dooreen

Knoflook (tuinbouw). Een lelieachtige

ambtenaar in zi
jn bediening,terwijl hi
j

weet, dat het geld niet verschuldigd is,

plant,verwant met preien ui,inheemsch
in Z.-Europa en ook hier te lande geteeld

of ook in niet-betaling van hetgeen hi
j

uit klisters (kleine bolletjes),evenals sja-

weet,datuitbetaald m oet worden.

lotten.

Knieboom (koestal). Verhoogde rand

ln Frankrijk eetmen veelmeerkno:ook
dan bij ons.W i
jngaardslakken, gekruid
metkno:ook,in botergebakken,zijn voor
den Pari
jzenaareen lekkernij.

van de drinkgootin den koestal,wgar de
koeien met de knieën tegenaan liggen.

(afb.blz.170).
Knikgrond(landbouw).Knipgrond,knippige klei.Onderde oppervlakkige kleilaag
in hetOldambten in Hunsingo komt op
20- 30 cm diepte een kleisoort voor,die
zeer
voagi
stng
enmoe
taailij
ik
s,na
get
enwo
na
dr
wa
rdt
teren
doha
orl
r
ade
at,

Een bekend gerecht uit M arseille is de
##bouillie abaisse'',een soortsoep van vele
vischsoorten,kreeft,garnalen,gekruid met
kno:ook.

Knokkelkoorts.Een besmettelijke ziekte

in warme landen, die plotseling begint

metkoortsengepaardgaatmeteenjeukende

moeilijk te bewerken stukken vormt. Die

huiduitslag,welke op die van roodvonk en

kleiis onvruchtbaar,bevat weinig humus
en heefteen bruineofblauwekleur,afhan-

mazelen gelijkt. Gewrichtszwellingen komenerdikwi
jlsbijvoor.Deverwekkerder

kelijkvanhetgehalteaanijzer.Deplantenwortelskunnenermoeilijkdoordringen.

ziekte is niet bekend,maar het iswaar-

scbijnlijk, dat de ziekte door een mug

In de streek, vroeger door den Dollard
bespoeld, spreekt men van roodoorn.
Elders in Groningen van knik.De naam
roodoorn heeft betrekking op de roode

wordtovergebracht,dezelfde mug,die den
verwekker der gele koorts overbrengt.
Tusschen besmetting en uitbreken der

aderen,die,op den dagzoom (doorsnede)

heerscht de ziekte algemeen, Nzeinigen

gezien,doorde kleiloopen.Knikgrond is
niet voor bouwland geschikt, het watert

ontkomen eraan.Bi
jdemeesten iszeniet

ziekte verloopen 2---4 dagen.Gewoonlijk
ernstigenduurtzeslechtseenpaardagen.Na
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herstel gaat de huid vervellen. Knokkel-

koorts heeft dus vele verschijnselen met

De besmetting geschiedt van den grond
uit en daarom is er weinig gevaar van
besmetting,wanneer de planten staan op
grond, welke nOg geen kruisbloemige

Devervellingisechterbi
jroodvonkanders,

vruchtenheeftgedragen.Erzijn strekenin
ons land (Langendi
jk),waar men jaren

roodvonk gemeen : het plotselinge begin,
de roodvonkachtige uitslag, devervelling
nade genezing en de gewrichtszwellingen.
mindergroote vellen en de gewrichtszwel-

lingen zijn bij roodvonk zeldzaam. De

achtereen koolkan verbouwen,zonderdoor
den knolvoet gehinderd te worden.Deze

treftmen bi
jknokkelkoortsnietaan.Men

grondenzijnri
jkaan kalk.Een sterkekalkbemestingisdanookeengoedbestrijdings-

frambozentong,kenmerkendvoorroodvonk,
heeftwaargenomen,datdoorstaan van deze
ziekteonvatbaarheid geeftvoorgelekoorts.
M isschien is hierin de oorzaak te zoeken
van het feit,datons Indië totdusvervan
gelekoortsverschoond bleef.Dedierproef,
diedezeveronderstellingzou kunnen waarmaken,is echter niet gunstig uitgevallen.
In 1928 heerschtedeziektein Griekenland.

middelderziekte.Voortsis de aanwezigheid van veelstalmest in den grond een
gunstige omstandigheid voor de zwam .
M enlaatdaarom destalmestwegenbemest
met kunstmest,vooralmet salpeter.

Knoop (zeevaart).Zeemi
jl.Een afstand
op zeevan 1852 meter.Hetisjuisteen

Aanvankelijk stierven er weinigen aan,

minuut(1/6:)van een meridiaan op den

bi
jkomende longontsteking. hersenbloe-

afgeplat is, is een minuut van een meri-

laterstierven veelkinderen,tengevolgevan

ding,bloedwateren en nierontsteking.M en

ging toen jachtmaken op demuggen,op
dezelfdewijzealshiertelande bijde bestrijdlngvan moeraskoortsisgedaan.

45sten breedtegraad. (Omdat de aarde

diaan nietop elkebreedteevengroot).De
naam isafkomstig uitden ti
jd,dat men
noggeen 1ogmettelwerkhad.M en gebruikte toen een plank,waaraan een touw met
knoopen was bevestigd. De plank werd

overboord geworpen en,terwijlde zandloopera:iep,lieteen matrooshettouw met

knoopen doorzijn handen gaan.Uithet
aantalknoopen in zekerti
jdsverloop kon
desnelheid van hetschip bepaald worden.
De Engelschen drukken nog steeds de
snelheid van een schip uit in knoopen in

hetuur.DeNederlandersin mijlen in het
uur.Zieookbi
jzeemi
jlen bi
jlog.
Knopmade (landbouw). Larve van de
erwtenvlieg.Deze vlieg legt haar eitjes
in de gevouwen blaadjes en bloempjes
van jonge erwten. De larven,die eruit

Knolvoet aan koolplantep.

komen,vreten de meeldraden weg. De
bloemen worden bruin en gaan rotten.Op
de geopende bloemen doet de vlieg geen
kwaad. De volwassen maden verpoppen
in den grond en overwinteren daar.

de wortels van kruisbloemige planten.

Knuppel(landbouw).Zwing,spoorstok.
lafb.blz.135).Destok,waaraan detrekstengenvanhetpaardentuigzijnbevestigd.

Knolvoetwordtveroorzaaktdooreenslijm-

Tweeknuppel,tweepaardszwing,ofevenaar.

(afb.blz.268)en deninhoudervantoteen
sli
lmerige vloeistof maakt. Kool, rapen,
knollen hebben allevandeziektetelijden.

Knijpband (waterbouwkunde).W ilgenhout ter lengte van 2 meter.Knijpband

Knolvoet(tuinbouwl.schimmelziekteaan
zwam, welke de wortels doet opzwellen

wordtverhandeld in bossen van 250 stuks.

KNIJPBRIEFJE-KOFFERBOOT
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Elke band is2- 3 cm in omtrek op 30 cm

Koekoek (bouwkunde). Koekuit. Lan-

afstandvanhetdikkeeind.Kni
jpbandwordt
gebruiktbijhetmaken van zinkstukken.

taarn.Uitstekend lichtraam,waardoorhet
licht van boven in een vertrek valt.De
koekoek op het dek van een schip verlicht

Knijpbriefje.Een op een zoodanigewi
jze
gevouwen briefje,dattwee vleugels uitsteken. Vroeger algemeen gebruikelijk.

kelder lager dan de begane grond is,dan
spreekt men van een lichtkolk of een

Knilper(zeevaart).Indieneenkabelmet

een muur, welke de omliggende aarde
tegenhoudt.

een geknoopte 1us om eenig vast punt is
vastgemaakt,isersteedskans,datdeknoop
losgaat.Om datte verhinderen,legtmen
het losse eind langs den kabelvöör den
knoop en legt om beide samen eenige
slagen dun touw naast elkaar.Ditbindsel

heeteen knijper.Vaak wordteen knijper
toegepastbi
jtwee parten van een doorgeschoren takellooper. Het loopende part
wordt dan tegen het vaste partgeknepen.

Knijper (kaasmakerij). Gebrek in de
kaas door gisting van melksuiker door
boterzuurbacteriën. Ten gevolge van de
gasontwikkeling kan dekaasbolgaan staan

(ri
jzers)en indien men zoo'n rijzerdoorsnijdt,zietmen talvan gaten.De smaak
van de kaasisdan een weinig bitter.M en
spreekt ook welvan heftin de kaas.Ge-

woonli
jk onderscheidt men ,,laat los''
(kaas met ronde gaten) van knijpers
(kaasmetspleetvormigegaten).Hetgebrek
vertoontzich,wanneerdekaasbijtehooge
temperatuurrijpt.
Knijpkoekies (keuken). Een vast deeg
van tarwemeel, boter, suiker, eieren en

kaneelwordttotballetjesgemaakten in
een wafeli
jzergebakken totrondekoekjes.
Koebrugbalken (scheepsbouw).Dekoe-

brugwaseerti
jdsop dehouten schepen een
halfdek in het ruim (het liep van voren
naaraGteren nietgeheeldoor).Datdek

wordtniet meer gemaakt,maar de balken
ervan worden nog aangebrachttotversterking van het schip.
Koehakken (paarden). Gebrek in den
stand van de achterbeenen van een paard

(ookvaneenhond),waarbijdehakkennaar
binnen wijzen en tedichtbijelkaarstaan.
Devoeten hebben daarbijden Franschen
stand,d.w.z.zijstaannaarbuitengedraaid.
Hetgebrekkomtveelvoor,isleelijk,maar
hindertnietvoorhetgebruik.

de kajuit. Als het lichtraam voor een

vossegat. (Afb.blz.559).Om dekolk is

Koekoek (kegelspel).Hetvoordeelvan
de drie kegelsom te werpen,die staan in
de richting,waarin de balrolt.

Koetsen (papiermakerij).Papierstoftusschen woll
enlappen leggen.Bi
jhetmaken
geschept papier stond de schepper
vöör den bak met papierpap, schepte
op een raam met gaasbespannen watpap
op en lietdie overhetgaasloopen,om de
van

pap gelijkelijk te verdeelen.Dan schoof
hi
j het raam naar den koetser,die het
onAkeerde overeen strak gespannen vilten
of wollen doek, waarop de papiermassa
werd neergevleid. De koetser legde dan
op het veleen nieuwen doek en koetste
daarop hetvolgendepapier,zoodattenslotte
een stapelontstond van papier en doek,
die een post heette en 181 vel papier
bevatte.Drie posten leverden een riem of
20boek.Thanskoetstmennietmeer,omdat
nu machinesgebruiktworden.

Koevoet.Hefboom meteen breedenvoet,
diegebruiktwordt,om te lichten,tekante-

len,te verrollen.Om groote spijkersuit
hard hout te halen,(b.
v. uit spoorwegliggers) gebruikt men een koevoet met
gespleten voet.

Kofferboot (zeevaart). Een ertsboot,
welke z66 gebouwd is,dat er weinig van
het schip boven water uitsteekt.W anneer
zware lading ver onder het dri
jfpunt

(opdrukpunt, zwaartepunt van het ver-

plaatste water) gestuwd wordt, zal het

schip,indienhetgaatslingeren,telkensmet
een ruknaarhetevenwichtterugkeeren;de
zeemanzegt,datdanzulkeenschip,,
w reed''
slingert.Hoe hooger nu het dek ligt,des

tehinderlijkerdatslingeren is.Om deze

reden en omdathetbovenste deelvan een
ertsboot toch niet beladen wordt, maakt

men ertsbooten zoo laag mogelijk.

KOFFIEBANK- KOGELGEW RICHT

Koffiebank (aardkunde). gHumusoer,

zandoer.Hardelagen zwartzand,die men

voornamelijkinhellingenvanheidegronden

Ver.v.Vreemdelingenverkeer te Amsterdam draagt den naam van ,,Het Koggeschip.''

aantreft.Ditzandoer is ontstaan,doordat
het regenwater het humuszuur van de
heidezode oplost en meeneemt.Hetwater
zakt naar de laagste plaatsen,waar het

f
k

humuszuur neerslaat door i
jzer- of alu-

W

*Nw.

ê'

#

.

minium zouten in het zand. Die neerslag
bakt de zandkorrels samen, zoodat een
harde zwarte bank gevormd wordt.
Koffiegast.Keverin de koE eboomen.

Kog (schip). Kogge. Een handelsschip
uitdeM iddeleeuwen,hethandelsschip der
kooplieden van het vroegere Hanseverbond.Het werd vaak afgebeeld,m et een
oploopenden vöör-en achtersteven,op het
uithangbord van vele handelshuizen.Het
koggeschip, met het wapen van Holland
in den m ast,werd gekozen '
alszegelbeeld.
om daarmede de tolbrieven te zegelen,
nadat in 1275 de graafvan Holland aan

Amsterdam vrijheid van to1in alle Hollandschehavenshadverleend(afb.blz.270).
Pas nadatAmsterdam een vrije stad was
geworden,nam zi
jeenwapenaan,bestaande
uitdriebanen rood-zwart-rood,dekleuren
van haarvroegeren banier en verder met
drie kruisen in het zwart.

w@+

#

X

Kalf met zichtbaren kogel.

Kogel(paarden).Hetkootgewricht, het
gewrichttusschen koot en pijp (de koot
ishetlid boven denhoefendepi
jp ishet
lid onderdeknie).Blijkbaarishetwoord
kogelgekozen om den ronden vorm van

hetgewricht.(afb.blz.34).Beengebreken
betreffen vaak de kogels. Dikke kogels

kunnen hetgevolg zi
jn van een slijmbeurs
voorhetgewricht(voorkootgal)ofvanuitzettingderpeesscheeden zi
jdelingsvanhet
gewricht(peesscheedegallen),ofvanophooping van vochtin het gewrichtzelf (gewrichtsgall.Tenslottekanhetonderhuidsch
celweefselom dekootgezwollen zi
jn door
strijken tschampenvanden hoeftegenden
kogelvanhetanderebeen).
Kogel (slager). Een der groote strekspieren van de dijbijeen slachtdier.De

kogelpuiltbolvormig in de liesstreek uit.

Biefstukvandenkogelgeldtvoordefijnste(afb.blz.270).
Kogelgewricht(ontleedkunde).Een ge-

Op hetPaleisop den Dam staateen koepel

wrichtmeteenbolvormigegewrichtsvlakte.
welk gewricht in alle richtingen bewogen
kan worden, zooals het heupgewricht
dat kan.

met een koggeschip a1s windwi
jzer. De

W atmendenkogelbijeen paardnoemt,is

ZegelvanAmsterdam methetkoggeschip.
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hetgewricht tusschen kooten pijp (afb.
blz.34).Datgewrichtisechtergeenkogelgewricht,maar een scharniergewricht en
de naam kogelduidt op den uitwendigen
kogelvorm .

wordt.Voorzeerfijn touw wordtdekarl
nog eens over den fijnen hekelgehaald.
Hierdoor splijten de vezels (harrels) en
watmen dan verkrijgt,heetkol.Dekol
is veelfijner,zachter en buigzamer dan
dekarl.Vankolgarenbreitmen fi
jnevisch-

Kohier. Belastingli
jst voor de heëng

netten en de haring, welke men daarin
vangt,heet kolharing. Kollen is visschen

van inkomstenbelasting, grondbelasting,
straatbelasting en schoolgeld. ln de kohieren moeten voorkomen de namen der

metdekolli
jn,een lijn meteen hoek.De
kolli
jn wordtin dehand gehouden.

belastingplichtigen,hunadresenallebijzon-

derheden over het bedragderheëng.Het

aanslagbil
jet bevat een uittreksel uit het
kohier, voorzoover het den aangeslagene

betreft.Aieidingvan hetLati
jnschequattuor: vier.

Koken. (scheepsbouw). Dichtstuiken
(dichtkloppen)vanklinknaden.

Koker (paarden).De voorhuid van den
hengstofvandenruin.Bijsommigepaarden
ontstaat,wanneerzi
jdraven,een klokkend
geluid in den kokerdoorluchtverplaatsing :
datheetkokeren.

Kok in 't Ruim (visscherij). Matroos,
diedevleetinhetruim bergt.W aarschi
jnlijk
was dat vroeger het werk van den kok.
Tegenwoordig doet de kok op de haringvisscheri
j nog wel matrozenwerk;op de

treilersisdekok ervan vrijgesteld.

Ri
jpaard metkol,Stangebit.

Kokkelkorrels. De vruchten van een
klimplant in Zuid-Azië, welke vergiftige
stoffen bevatten.M en gebruiktdie korrels
a1s aas voor visch. De visch wordt dan

Kolder (houthandel).Palen van m inder

bedwelmd en kan gemakkeli
jk opgeschept

van sparren. Kolders gebruikt men voor
stellingen.M enonderscheidtlangepalen in
het algemeen naarde grootte in :sparren,

worden.Het nuttigen van de vergiftigde

visch heeft echter ook zi
jn bezwaren,
omdatnu en dan na hetgebruik krampen
en speekselvloed ontstaan.

Ko1(paarden).Op hetmidden van het
voorhoofd heeft ieder paard een haarwer-

vel.Dikwi
jlsheeftdiewervelwitteharen.
Dezewitte rondehaarplek noemtmen een

kol.(afb.blz.271).
Ko1(touwslagerij).Fijngehekeldehennep
voorfi
jn garen.Voorgewoon touw wordt
de hennep slechts overden groven hekel
gehaald om de stukken basteruittekam-

men;men verkrijgt dan de z.g.n.karl,
waaruit het touw gesponnen (geslagen)

dan 16 voet lengte,van boven nagenoeg

evendikalsvanonder.Zijzi
jnaandenvoet
vierkantbeslagenen zijnmeestalafkomstig

juffers,kolders en heipalen.
Kolder(paarden).Slependehersenwater-

zucht bij paarden,die daardoor suf en
stompzinnig worden.M en spreektdan van

stillenkolder.Bi
jplotselingeverergeringen
vandeziektezijndedierenwildendraaien
in het rond. Dat noemt men razenden
kolder.
De z.g.n.tropenkolderiseen naziektevan

moeraskoorts en komt bij menschen in
Indiëwe1voor.Delijdersverrichtenallerlei
onbegri
jpelijkehandelingen,begaan moorden en bedri
jven wreedheden.
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Kolderm olen. Loopsteen. Kantsteen.
Grootte ronde molensteen,welke op den

monoxyde.Kolendamp ontstaatdooronvolkomen verbranding en is bekend om de

zijkantovereenplatvlakloopten daarover
een kring beschri
jft.M en gebruikt zulk

vergiftigingen,welke hi
j veroorzaakt.ver-

rijen,om lijnzaadtekneuzen en erdeolie
uittepersen.In kleibedri
jven maaktmen
erdekleimeefijn,teneindeden laagsgewijzen bouw geheelte doen verdwi
jnen,

kolendamp is zoo gevaarlijk,omdat het

een koldermolen ofloopsteen in olieslage-

hetgeen voor het bakken van aardewerk

noodzakelijkis.Infabrieken,waarvuurvaste

steengemalenwordtylaatmendengrondsteen
draaien en deloopsteen draaitdaarop mee.

giftiging metlichtgasisin wezen hetzelfde
als die met kolendamp,omdatin lichtgas
veel kolendamp voorkomt. Inademing van

in hooge mate de eigenschap bezit, zich
met de bloedkleurstof in de roode bloed-

lichaampjesteverbinden.Diebloedkleurstofheeftin hetlichaam tottaak,koolzuur
in de longen afte geven en zuurstofop te

nemen.Zoowelzuurstofalskoolzuurzi
jn

Koldersteeenen zijn gewoonlijkuitgraniet
gehouwen;hunmiddellijnissoms 2 meter
bi
jeen dikte van A
ameter.De Duitschers

los aan de bloedkleurstof gebonden, in
tegenstelling metkolendamp,dat154maal
zooveel aantrekking tot bloedkleurstof

spreken van Kollergang.Afb.blz.272.

heeften daarom moeilijk loslaat.Kolendamp maaktdusdebloedkleurstofonwerkzaam.De volgende omstandigheden geven

dikwijls aanleiding tot vergiftiging met
kolendamp :
1.Hetgebruik van oude,verhardegasslan-

gen, welke gemakkeli
jk van de gasbuis
losschieten.
2.Briketten ofdoove kolen,smeulend in

eenkleineafgeslotenruimte.(wachthuisjes,
scheepsroefjes).
3.Automotoren in werking zijnde in een
autostalof in tunnels,waar hetverkeer is
gestremd.
4.aCe
nt
alenverwarmi
wa
rbi
jrme
ng in woonhuizen,
gebruik m aakt van rookschuiven om den trek te temperen.Verwarm ingsketels, die valsche trek hebben
tusschendeleden,kunnennietopdegewone

wi
jzegetemperd worden.Men smoortdan
hetfe1brandende vuurdoorden rookgang

te vernauwen meteen rookschuifen juist
bij fellen vuurgloed ontstaat veelkolendamp,doordatkoolzuur,bijdeverbranding
Koldergang of loopsteenen.

Kolderschiff (werktuigkunde). Excentriek.Een metalen schijf,loodrechtopeen

gevormd,door temperaturen boven 1000
graden ontleedt en koolmonoxyde vormt.
5.Gasgeisers, brandend in een badkamer,
waardeverbrandingsgassennietnaarbuiten
afgevoerd worden.Een gasgeiserverbruikt

asbevestigd,die echter buiten hetmiddel-

veelzuurstof,zoodat het noodzakelijk is,

puntvandeschijfisgelegen.Dedraaiende
bewegingvandeaskanmeteenkolderschijf

zoolang degeiserbrandt.Bijonvoldoende

in een heen-en-weergaande beweging wor-

den overgebracht:bi
j stoommachines op
de stoomschuif.
Kolendam p.Een verbinding van koolstof

en zuurstofin geli
jke verhouding.Kool-

de deuren van debadkam eropen te laten,
hoeveelheid zuurstofin de kamer ontstaat
door onvolkomen verbranding kolendamp.
Onvoldoendeverbranding geeftwapperende vlammen, hetgeen dus als een waarschuwing tebeschouwen is.
6.W anneer in kolenbunkersvan schepen

KOLF- KOLIEK
brand ontstaat, zoekt men het vuur op
doorde steenkoolom te scheppen.Omdat
dit werk in een kleine ruimte geschiedt,
staan de arbeiders bloot aan kolendampvergiftiging.
7.Stri
jken van linnengoed uitgeoefend als
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dan zuidelijk langsdekustvan Schotland.
Op dien trek wordt de harïng volwassen

envet.InJuniisdathetgevalendanbegint
de haringvisscheri
j.Reedsin Aprilgaan
beugvisschersterschelvischvangstennem en

fijnenetten mee,om jongeharingvooraas

bedrijf met verwarming der stri
jkijzers

te vangen. W at niet voor aas gebruikt
Nzordt,Mzordtlichtgezouten en ter nxarkt
gebracht a1s kolharing,haring van de kol

8. Lijnolie ontneemt zuurstof uit het

(koliseensoorthennep,waarvanhetvischtuiggemaaktwordt).
Die haring isonri
jp,nog nietveten te

metgas.Er branden dan veelgaspitten in
een kleine ruimte.

koolzuurvan delucht,zoodaterkolendamp

overblijft.Afdalen in lijnoliekeldersen in
pas geverfde scheepsruimten is daarom

gevaarli
jk.
9.Eenlekkeuitlaatpi
jpvan eenauto,waardoor de verbrandingsgassen in denwagen
komen.

klein.Niettemin iservraagnaaren daarom
nemen de visschers soms veelnetten mee,

om ze te vangen.PasinJuniisdeharing
volwassen,nog zonder hom of kuiten ze

heetdan maatjesharing.

De verschi
jnselen van vergiftiging openbaren zich plotseling, doordat de ooren
gaan suizen en de beenen machteloosworden, waardoor de vergiftigde niet kan
vluchten en langdurig bewustelooswordt.

Koliek (paarden).Buikkramp,eenziekte,

Hetbewustzi
jn keertook na behandeling

ping aanleiding kan geven.Verstoppingskoliek is dan ook de meest voorkomende

niet spoedig terug.

waarvoorhetpaard zeervatbaaris,doordat

deblindedarm en dekronkeldarm bijdit
dierzeerwijd zijn,hetgeen tot verstop-

M en laatzuurstofgemengd met5% koolzuur inademen, hetkoolzuur prikkelt de
ademhaling en de zuurstof verdringt
langzamerhand den kolendamp uit de
bloedkleurstof. Vooralindien de ademhaling oppervlakkig is,heefthet gebruik
van koolzuur nut.
Soms is de vergiftiging slepend en open-

vorm vankoliekbi
jpaarden.Demestdroogt

baartzich alleen doorhoofdpi
jn,duizeligheid,misselijkheid,envooraldoorprikkel-

worden,doorte veelruwe vezel(boonenstroo,haksel),dooraardeofzand,methet

baarheid.

dan in en vormt een prop,waarachterde
darm inhoud zich ophoopt en gaat gisten.
Erworden gassengevormd,welkeden darm
doen uitzetten en koliek veroorzaken

(windkoliek).Bijeen aanvallaathetpaard
zicbdikwijlsplotselingvallen en gaatrollen

en Steunen.Deverstopping kanveroorzaakt

hersenbloedingen, welke door de kolen-

voedsel opgenomen, door beschimmeld
voer,door roode klaver,waarop somseen
schimmelgroeiten verder door veeleten
en weinig werken.

damp ontstaan zijn.
Hetli
jk van den vergiftigdebehoudtzijn

Veulens en paarden van 1- 2 jaarhebben de meeste kans, koliek tekri
jgen.

Blijvendeverlammingen kunnen nagenezing overbli
jven, tengevolge van kleine
rozeroodekleur,doordatdeverbindingvan
kolendamp en bloedkleurstofhelderrood is.
Door kleurschiftingsproeven methetbloed
kan men de aanwezigheid van kolendamp
inhetbloedaantoonen,dusdedoodsoorzaak
bepalen.

Kolf (plantkunde).Bloeikolf,bloemkolf,
een aarvormige bloeiwijze met verdikte,
vleezige spil.M aiskolf.(afb.blz.58).

Kolharing,Koolharing,koolmaatjes.De
haring schooltin hetvoorjaar samen ter
hoogte van deShetlandscheeilanden,trekt
W oordverklaring.

Ter voorkoming geeft men het paard
geregeld beweging; men voert schoongewasschen bieten, scherpe haver,melasse
ter bevordering van den afgang,en geeft

schoon drinkwater. Bi
j een aanval laat
men hetpaard watstappen;men kan het
een dek opleggen,een warm lavementvan
zeepsop en raapolie geven en voor een
dik strooleger zorgen.
Een vorm van koliek,welke minder vaak
voorkomt, is de wormkoliek,veroorzaakt
doorbloedwormen in de groote darmslag-

aderen.Dezewormenkunnenbi
jduizenden

in den dikken darm voorkomen.Deeieren
18
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komen in den mest,ontwikkelenzichdaar,
de larven kruipen tegen vochtige muren

op en verspreiden zich;zi
j geraken voor
een klein deelweer met 'vvoedselin den
paardendarm ,boren door den darmwand

jauw.Denaam kolwantisontleend aan de

hennepsoort, kol genaamd, waarvan dit
vischtuig gemaakt wordt.M en houdt de

lijn steeds in de hand en vischtop het
gevoel,doordelijnopenneertebewegen.

en komen in den bloedstroom.Zi
jzetten

zich afinden wand van dedarmslagaderen,

waarze zakvormige verwijdingen veroor-

zaken,dieaanleidinggeventotbloedstolling
en verstopping van het bloedvat. Het
gevolgvan dieverstopping is,datdedarm

zi
jn bewegingen staakt;de inhoud ervan
gaat gisten,met de gewone gevolgen van

koliek. Gewoonlijk komen er eerst verscheidene kleine aanvallen.Later kan het
voorkomen,dat de darm berst en dan is
buikvliesontsteking het einde.Deze vorm
van koliek iste herkennen aan hetonderzœ kvanden mestopeieren van den worm .

Komenijswinkel.Het woord is afgeleid
van kooman,cooman,datkoopman betee-

kent.Een komenijswinkelis een kruidenierswinkel.Eertijds beperkten zich de
komeni
jswinkelstot één enkele waar,die

dan in veelsoorten voorhanden was.Sommige winkels verkochten alleen eieren,
andere alleen boter en kaas. De laatste
hadden een uithangbord,waarop een stapel
houten kazen ofeen klontboter.

Kommeraal(visscherij).Zeepaling.Een

Blijvend herstelisnietmogelijk.

palingsoort,die grooterisdan onze rivier-

nen ook aanvallen van buikpijn geven.
Hierbijisdebuiknietzooopgezetengespannen a1sbi
jverstoppingskoliek.

loopt denzelfden ontwikkelingsgang als
rivierpaling,maarverlaatdezeeniet.Ter-

Kolven. Een oud-Hollandsch balspel,

vooruit.Kommeraalwordtin onsland we1

vroegerhetnationalespelbi
j uitnemend-

gegeten,naaarhetschijnt,dater xzeinige

heid en toen algemeen beoefend, meer
nog dan hetvoetbalspelvan thans.

gevangen xzorden.

Terwijlmen totde 13de eeuw alleen het

Koning. Koningsas. Staande as of spil.
Roerkoning:de staande staaf,waaraan de

Darmsteenen,galsteenen,niersteenen kun-

maliën kende,ontwikkelde zich daarnauit
het oude maliespelhetkolfspel,datmen,
behalve op overdektekolfbanen,op straten
en pleinen en,totergernisvan deoverheid,
zelfsop kerkhoven speelde.Een oude oorkondevan 1390 vermeldt,datAlbrechtvan
Beieren aan deBriellenaarstoestond,buiten
de veste ,,te caetsen en metter colven te
slaan.'' In 1769 had Amsterdam wel179
overdekte kolfbanen. Zulk een kolfbaan

was een gerektvierkant 5 bi
j20 meter,
met aan elk einde een paal,waarheen de
ba1gericht werd.
In de Zaanstreek bestaat thans nog een

palingen somszeerlangwordt.Zi
jdoor-

wi
jlbi
jrivierpaling de onderkaak vooruit
steekt,steektbi
jdezeepalingdebovenkaak

klik (hetblad)van hetroerisbevestigd.
Bijeen balansroerbevindtzich een derde

deelvandenklikvöörden koningen2/a
er achter;daardoor vereischt het draaien
van het roer minder kracht.
In een windmolen isook een koning.

Koningsgeel. Oparment, zwavelarsenicum ,gele verfstof,zeer vergiftig.

Koningsstill(bouwkunde).Staandebalk,
waartegen in een kring andere balken
rusten.

kolfbond,dievoor50jaarisopgericht.De
leden spelen hetoude spelop de vroegere

wijze.Het Engelsche hockeyspel is een
navolging van ons kolfspel.

Koningswater.Een mengselvan zoutzuur
en salpeterzuur,dat de eigenschap bezit,
den koning der metalen,hetgoud en ook

Kolwant (visscherij). Een lijn van 45
vaam (45x 1,8meter)lengte,meteenstuk

hetplatina,optelossen,hoewelzijin e1k
van die zuren afzonderli
jk nietoplosbaar
zi
jn.Om koningswater te maken,neemt

lood bezwaard,waaraan een geaasde hoek

met een eindje sterk garen is bevestigd.
Metdekolvangtmenvoornamelijkkabel-

menin den regeleen mengselvan één deel
salpeterzuurop 2--4deelen zoutzuur.Deze
beide zuren werken dan op elkaar in en
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erworden andere stoffen gevormd (chlorosalpeterzuur,chlooren water).

men nog gemeentekonstabels kende, die

Reeds de oude alchymisten kenden het
koningswater.

vervangen door,,policeconstabels''of,,policeman''.

Koninklijk Besluit.Regeeringsmaatregel
van den Koning.Een wetkomttotstand
door overeenstemming tusschen Koning
en Kamers.Invelewetten wordthetonderwerp slechtsin hoofdtrekken geregeldende

bijzonderheden worden bij Koninkli
jk

Besluit bepaald.De vraag,of de Koning
bevoegd is totzulke besluiten over onderwerpen,waarvoordeW ethem diebevoegd-

heid nietuitdrukkeli
jk verleent,werd in
1887 beslist door de grondwetsbepaling,
dat alleen regelingen, door straffen te

handhaven, niet bi
j Koninkli
jk Besluit
gemaaktmogen worden.M en onderscheidt

de Koninklijke Besluiten in z.g.n.Algemeene M aatregelen van Bestuuren Beslui-

tenvanbi
jzonderenAard.Delaatstebetreffen benoemingen van ambtenaren en
dergelijke.Deze behoeven niet in het
Staatsblad te worden opgenomen. De
eerste worden daarin afgekondigd.
Artikel77 van de Grondwet bepaalt,dat
een K.B.m edemoetonderteekend worden
door het hoofd van een Departement

(minister).
Bijanderelandenzietmen wel,datwordt
geregeerd bi
j decreet of bi
j Kabinetsbesluit.Ditzouin onsland onwettigzijn.
Koninklijke Boodschap.De Grondwet
van 1848 schrijftvoor:De Koning zendt

zi
jn voorstellen aan deTweedeKamerbij
een schriftelijkeboodschap,welkedereden
van hetvoorstelinhoudt.De Koninkli
jke
Boodschap isdusdebrief(hetformulier)
ten geleide van een wetsontwerp m et
de M emorie van Toelichting door den
Koning aan deTweede Kamergezonden.
Destukken wordengedruktenaandeleden

rondgegeven.Zij zi
jn aan de Algemeene
Landsdrukkeri
jvoorhetpubliek verkrijgbaar.

Konstabel (zeevaart). Vroeger

w aren

konstabels kanonniers, ook we1 schieters
genoemd. Ten tijde van de Republiek
bestond het ambt van Groot-Konstabel,
diehettoezichthad overhetgeschuten de

kri
jgsbehoeften,evenalsin Engeland,waar

de orde handhaafden.Deze zi
jn in 1812

BijdeNederlandschemarine zi
jn konstabels thans onderoëcieren,die uitsluitend

zijn belastmethetbeheervan hetgeschut
en watdaarbijbehoort.
Op onzegrootereederijen isde konstabel
het hoofd van de bewaking van de werf
en van de schepen.

Konvooi (scheepvaart). Een gewapend
geleide van een schip ofeen vloot.
v roeger,
toen dekapersdezeeonveiligmaakten,voeren de koopvaarders steeds onder konvooi

van een ofmeeroorlogsschepen en bijde
zeeverzekeringwashetvaren onderkonvooi
een der voorwaarden.De O .I.C.had haar

eigen konvooi
jers;anderen betaalden konvooigelden.Op denduurwerden diegelden
een vastrechtop de zeevaart.N abetaling
van het konvooigeld verleende men vergunning om op een Nederlandschehaven te

varen(licentie).Uitdelicentiënontstonden
deinvoerrechten.De,,konvooi
jenenlicenten''brachten in de16deeeuw zooveelgeld
op,datdegeheeleoorlogsvlootervanbetaald
werd.
Kooidroes (paarden).Kooierdroes,veulendroes, goedaardige droes. Een ziekte
van neus en keelbi
j paarden.De ziekte

begint met een oppervlakkige aandoening

der slijmvliezen, snotteren en hoesten.
Daarna dringen de bacteriën, welke de
ziekte veroorzaken,dieper naar binnen en
komen in de weivaten en weiklieren van

keelen kaak.Zi
j doen deze klieren Veretteren.Menneemteenbijzondersoortvan
streptococcen (kogelbacteriën in staafjes
gerangschikt) als oorzaak der ziekte aan
enwel,omdatde dieren,na de ziektedoorstaan tehebben,onvatbaarvooreen nieuwe

besmetting blijken te zi
jn, hetgeen bij
besmetting met gewone streptococcen niet
het gevalis. Inspuiting naet geneesserunA
is doelmatig. Croedaardige droes wordt

soms gevolgd door piepende damp (een

soortvan asthmabi
jpaarden).
Dez.g.n.kwadedroes iseen geheelandere
ziekte.

Kooien (drukkerij).Dedruklettersworden bewaard in de letterkast en tot regels
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gend
zetho
inud
det
n.z
etha
ak,
ha
He
eft
hi
jwelkedezetterin de

eenige regels gezet,

dan brengthijdeze overin een galeitot
hi
jeen geheelebladzijdeheeft.Dan wordt

hetzetsely,ingeslagen''d.w.z.op een vlakke,

i
jzerenplaatgezetom delettersinhetzelfde

vlak te brengen.Daarna wordt het zetsel

gekooid,datis:ineenijzerenraam gelegd,
dat er stevig omheengeschroefd wordttot
een ,,opgekooiden vorm'',opdatde regels
niet ,,in pastei''vallen. Tegenwoordig is
hetwoord ,yopsluiten''voorkooien gebrui-

kelijker.
Koolvisch.Eensoortkabel
jauw metfi
jnen
kop en grove schubben, zwarte huid en

zwarten bek. De pri
js van koolvisch is
lager dan van kabeljauw.Er is ook een
soortvan koolvisch meteen rooskleurigen
bek,welke blanke koolvisch,mooie meid
ofpollak heet.Dezewordtsomsvoorzalm
verkocht.

Koolvlieg (tuinbouw).Insect,dateieren
legt op hetonderste deelvan den stengel
van koolzaad en koolplanten. De maden
graven gangen in den stengelen de plant
sterft.Versche mest lokt de vliegen aan.

Terbestri
jding legtmen koolkragen aan:
rondestukjesasfaltpapiermeteeninsnijding
naarhetmidden,zoodatze om den stengel
gelegd kunnen worden.De koolvlieg legt
danhaareierenop hetpapieren dezedrogen
daaruit.

Koolwaterstoffen. Scheikundige verbindingen van koolstof en waterstof.Doordat
de koolstofatomen de eigenschap hebben,
zich in een lange reeks met elkaar te
verbinden,is het aantal koolwaterstoffen
buitengewoon groot. M en onderscheidt
twee groepen van koolwaterstoffen : twee
reeksen, de zgp. lichte en de zware
koolwaterstoffen.De reeksderlichte koolwaterstoffen begint met metaan, CH4,
moerasgas, dat zeer licht en vluchtig is.
In dezereeksisdeverhoudingvan koolstof
tot waterstof achtereenvolgens a1s 1 :4,
a1s2 :6,3 :8,4 :10,tot35 :72toe.H iertoe

behoorenpetroleumaether,datbi
j gewone
temperatuur vloeibaar is, doch snel vervliegt,en benzine,datminder vluchtig is.
Van de eerstevan de reeksderzwarekoolwaterstoffen is de verhouding tusschen

koolstofen waterstofa1s2 :4 envervolgens
als3 :6,4 :8,5 :10enz.H iertoebehooren
petroleum ,vaseline,paraëne.

Koolwaterstoffen verkrijgt men uit ruwe

petroleum ,dateen mengselisvan verschillende koolwaterstoffen. Verder ook door
overhaling vanturf,bruinkool,bitumineuze
leien sommige soorten van steenkool.
In de natuur vindtmen verderkoolwaterstoffen in den vorm van aardwas,aardpik,
aardhars of asfalt.Asfalt bevat zeer veel
koolen weinigwaterstofen isbros.
Koopvernietigend gebrek (rechten).
Artikel1540 van hetBurgerli
jk W etboek
bepaalt,datde verkooper gehouden is tot

vrijwaringwegensverborgen gebrekenvan
het verkochte goed, tenzij hij vooraf
heeftbedongentotgeen vri
jwaringgehouden te zi
jn.d.
w.z.geen aansprakeli
jkheid
voor schadeOp zich te zullen nemen.De

ti
jd gedurendewelken deverkooperaansprakelijk is,bepaaltde wetniet.De omstandigheden worden voore1k gevalafzon-

derli
jk beoordeeld.
Koor(bouwkundel.lndeoudstechristenkerken was het koor de plaats voor de
Zangers. Het bevond zich vöör het altaar
in hetOostelijkgedeeltevan hetmiddenschip.In de Romaansche bouwkunst nam
hetkoor de Oosteli
jkehelftvan hetschip
in en had zitplaatsen voor de priesters

(priesterkoor).Somswerden de zi
jbeuken
om het koor heen verlengd :dit deelwas

de kooromgang oftrans.In den tijd der

Gothische bouwkunst werd het koor nog
grooter en er werden kapellen omheen
gebouwd.Indien de kerk den zinnebeeldigen kruisvorm heeft,dan bevindtzich het
koor op de plaats,waarhethoofd van den
Verlosser op hetkruis gerustzou hebben.
Sommige kerken hebben ter plaatse een
knik in de as van de kerk terhoogte van
deplaats,waarhethoofd van denverlosser
gebogen was.
Toen in de 16de eeuw talvan Roomsche
kerken in handen derHervormdenkwamen,
verdwenen de zangers, doch de plaats

waar zijstonden,behield den naam koor.
Gewoonlijk ligt hetkoor hooger dan het
schip.

Koot (paarden).Hetkorte lid van den
pootboven den hoef. (afb.blz.34). Bij
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koudbloedigepaarden (zwarerassen)isde
kootkrachtigenkort.Bi
jwarmbloedpaarden
is dekootlang en fi
jn.De koot behoort
zuiverinhetloodte staan en nietzi
jdelings
afte wi
jken.Verder behoortde kooteen
stompenhoekmetdepijptemaken:korte,

bruine kleur,een zeer harde huid en zes

steile kooten maken een paard ongeschikt
voor draaafwerk op harde wegen.
llet kootbeen van koeien is een speeltuig
van jongens bi
j hetkootspel.Zi
j hebben
verschillende namen voor de verschillend
liggingen van den koot:staatde kootmet

worden op gescheurd weiland,treft men

de ronde zijde naar boven,dan ligt hij
##stoof'';ligt de koot opzij,dan ligt hij
scheid''.Bikkelen is een dergeli
jk spel
methandwortelbeentjesvaneenschaap.

hoornachtigepootjes.Evenalsde engerlingen(meikeverlarven)endeemeltenzijnhet
schadelijkewortelknagersindenlandbouw.
Vooralvooraardappelen en bieten zijn ze
gevaarli
jk. In gewassen, welke geteeld
ze dikwijls aan,vooralindien hethalmgewassen zi
jn.In koolzaad komen zeniet.
M en vangtze,doorin hetvoorjaaraardappelen tusschen het gewas te poten en
die erna eenige weken uitte halen.Deze
zitten dan vo1 koperwormen, welke zoo-

doendegemakkeli
jkgedoodkunnenworden.
Verderkan menzevergiftigen doorbosjes
klaver,gedrenktineenoplossingvanParijsch

Koordentang (heelkunde).Oorspronkelijkwasdekoordentangeentang,waarmede
de oude heelmeester Solingen (1641 te
Gorichem geboren) doorgesneden bloedvaten pakken kon,waarnahijdieterstond
achterdetang kon ,,koorden''(afbinden).

groen,in dengrond tebrengen.Erwtenkan
men tegen koperwormen beschermen,door
ze vöör den zaaiin petroleum te leggen.
De koperwormen kunnen niet tegen licht
en droogte.Indien men op een zonnigen
zo
me
rda
g
v
og
els
zi
jnploegt,gaan ervele dood.De
uitstekende verdelgers.

Tegenwoordig hebben zulke tangen een

De kniptorren zelf zijn schildvleugelige

slotmetheugelsluiting (cremailfere),waardoorde tang in toegeknepen stand bli
jft
staan,en aan hetgepakte bloedvat bli
jft

insecten,welke plotseling kunnen opsprin-

hangen.

achteroveren dan voorover,waardoor de
rug tegen de onderlaag slaat en het dier

Onder een koordentang, (korentang),
verstaat men tegenwoordig de tang met
den vorm van die van Solingen, zonder
slot,waarmedemen eenigdeelin een wond
kan aanvatten.M eteen koordentang brengt
men een draineerbuisin de wondholte.

Kopal.Een soort doorschijnende,witte,
gele ofbruineharsuitZanzibar,verkregen
door aftapping van levende boomen.Ook
vindtm enfossielkopaltusschenrivierzand.
Dit laatste is harder; het is onder den

gen,indien zeop den rug liggen (Hannes
knik).Hierbi
jbuigen ze hetlichaam sterk

opspringt.Zi
j leven op bloemen. Glimwormen zijn metde kniptorren verwant:
hetzijn ook springkevers.
Koperzuur (geneeskunde).In devolksgeneeskunde:braaksel,datdoor galisgekleurd;ookontlasting,dieaandeluchtgroen
wordt. De kleurverandering wordt veroorzaakt,doordat de galin de ontlasting
door opnem ing van zuurstof een andere

kleurkrijgt,

invloed van den tijd vaster geworden,
evenalsbarnsteen,datook een fossielehars

is.Beide harssoorten zijn afkomstig van
vergane dennenwouden in den oertijd.
Kopalhars wordtuitgevoerd uit de havens
van de Oostkust van Afrika. De hardste
soorten gebruikt men voor de bereiding

vanvernis,vloerlakenrijtuiglak,dezachte

Koppel(m ilitair).Deriem,waaraan de
militairzi
jn sabeldraagt.

Koppelarij (rechten). Bevordering van
ontuchtmetminderjarigen,strafbaarvolgensart.250 W etb.v.Strafrecht.

soorten voor meubellak.

Koppenzetten (geneeskunde). Plaatse-

Koperwormen, of ritnaalden, zijn de
larven van de kniptorren. Zi
j rijten de
wortelsderplanten door.Zijhebben een

li
jkbloedaandehuidonttrekkenbi
jpi
jnen
en bijontstekingen.Ditgeschieddeeerti
jds
met koperen of hoornen (later glazen)
klokjes,welke op de huid werden gezet

langwerpigen,rolronden vorm en een geel-

en luchtledig gezogen werden. Aldus
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onttrokm en bloed aan deontstoken plaats.
Hetzelfdebereikte men dooraftapping van
bloedmetden kopsnepper,kopmetvliem ep

(ziealdaar).Hetwordttegenwoordig niet
meergedaan.
Kopperm aandag. De eerste M aandag

na Driekoningen (6 Januari),vroegereen
dag,gewi
jd aan vreugde en uitgelatenheid

in het geheele land.In Noord- en ZuidHolland deed men op dien dag veelaan
klootschieten,gooien meteen bal,metlood
bezwaard, in een besloten ruimte. De
Gooiers waren groote liefhebbers van dat
spalen hebben hun naam eraan ontleend.

Er zi
jn veelschilderijen en prenten,die
zulkeenfeestvieringvoorstellen.InAmsterdam trokkenopKoppermaandagdemelaatschen doordestraten.Hiervan iseen schilderij van Adriaan van Nieuwland in het
Ri
jksmuseum te ktnasterdann, gemaakt in
hetjaar1633 en verdereen ets van Klaas
Koser van 1608.In Galderland sprak men
van den Razenden M aandag; deze was

gewi
jd aan ruwe boerenvermaken,zooals
katknuppelen,ganstrekken,hanekappen.
In de 18e eeuw werd de feestdag minder
algem een en tegenwoordig is alleen de
M aandag na Driekoningen een feestdag
voordedrukkers,dieop dien dagkalenders

aan deklantenaanbieden (almanakkendag).
De a:eiding van hetwoord kopper wordt
slechts vermoed. In een brief van 1552
komt voor: ,,geld tot een copper,omme

lieffeli
jck mitmalkanderen te verteeren.''
Copper zou hier een feestmaal moeten
beteekenen. Anderen zoeken de aNeiding
inhetwoordcoppe,datbekerbeteekent.

Kopsnapper (timmerman). Slot aan
doordraaiendedeuren,dat verhindert,dat
de deurdoortocht openwaaiten toch toelaat,datdedeurdoorlichten drukgeopend
wordt. Kopsnappers maakt men ook aan

kleine aanrechtdeurtjes.
Kopsnepper (heelkunde).O ud heelkundig werktuig,dat 8- 12 mesjes bevatte,
welke,doordrukken op een veer,lossprongen,naarbuiten kwamen en doorde huid

sneden.Dedieptederwondjeskongeregeld

worden.In de oude geneeskundewerd dit

Koppen zetten of koppen had hetzelfde
doel.M en h:d drogekoppen :eenglasmet
elastieken balwerd op de huid gezet en
luchtledig gezogen,waardoorde huid naar
binnen ging en de vaten zich sterk m et
bloed vulden.W erden metdenkopsnepper

eerstsneedjesgemaaktendangezogen,dan
sprak naen van bloedige koppen.
Kopziekte (veeteelt). Een ziekte der
runderen, waarvan de oorzaak niet goed
bekend isen die gepaard gaatmetetterige

ontsteking van de sli
jmvliezen,soms ook
van dehuidvanden uier.Uitdeneusgaten,

uitdeoogenenuitdenbekvloeiensli
jm en
etter.De kop iswatgezwollen:de slijmvliezen sterven soms af en gaan rotten;
het dier is zwaar ziek.M eestalsterft het
en indien hetgeneest,ishetvaak blind.

Gewoonli
jk wordt slechts één enkeldier
van een koppelaangetast.Over den oorsprong derziekte heeftmen talvan veronderstellingen gemaakt. M en heeft de

oorzaak in hetovervloedigeeiwitvan jong
grasgezocht.Hetgebruikvanveelvoedzaam

voorjaarsgras zou de stofwisseling in de

war brengen.Evenwel is de ziekte niet

beperkttothetvoorjaar.Uitdeonderzoekingen van Sjollema is gebleken,dathet
bloed van zieke dieren een veel te laag
kalkgehalte bezit.Inspuiting van kalk- en
magnesiumoplossingen in een ader gaf
een goede uitkomst.Dekopziektezou,wat
dat betreft, overeenkomen met debeen-

breukziekte,die bi
j melkgevende koeien

voorkomt en die veroorzaakt wordt,door
te yzeinig kalk in de beenderen,welke
daardoor broos worden.

Onlangs is de kennis der ziekte verri
jkt
met de volgende waarneming :De ziekte

kwam voor bi
jkoeien,diein den winter
samen met schapen opgestald waren.Naar

aanleidingdaarvanzi
jn besmettingsproeven
genomen.De etteren hetslijm van zieke
koeienbleken deziekteniettekunnen overbrengen,maar het bloed wel.M en meent

nu,datde smetstof,diezich bli
jkbaarin
hetbloed van hetzieke dier bevindt,van
schapen op koeien wordtovergebrachtdoor
luizen.De schapen zijn slechts smetstofdragers en worden zelfnietziek.

werktuig toegepast bi
j ontstekingen om
kwade sappen af te leiden,in plaats van
bloedzuigersofmosterdpappen.

Kor (visscherij).Schrobnet,kuilnet,een

zakvormig net,datmetdeopening vooruit,

KORAAL- KORIANDER
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over den zeebodem gesleeptwordt.Reeds

Korfbal.Een Nederlandsch balspel,inge-

lang is de kor bi
j de kustvisscheri
j in

voerd in 1902doorBroekhui
jsen.Hetspel

gebruik. Een dwarse stok houdthetnet
open.De grondpees vormtden onderrand
vandeopening.M otorbottersenzeilbotters
slepen hetkornetoverde zandbanken om
garnalen en mosselen te vangen.
Uithetkornetheeftzich,na de invoering
van stoomkracht,hetveelgrootere treilnet

wordt gespeeld op een veld door24 personen,spelersen speelsters.Aanbeideeinden
staat een paal van 3 meter lengte met
een bodemloozen korf,waarin de bal een gewonevoetbal- van boven af moet
worden geworpen.
'

ontwikkeld,waarmede voornamelijk plat-
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visch gevangen wordt.
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Koraal.Verkalkte,toteen geheelgegroeide

omhulsels van zeediertjes,koraaldiertjes,
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die in en om hun lichaam kalk afzetten.

Zi
jvormenlichamen,dieop een versteenden boomtakgelijken.Inelktakjezietmen
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kleine openingen. ln de Stille Zuidzee
vormen de koralen kringvormigeeilanden,
atollen''.Voorde N.O.kustvanAustra1ië ligt een groot koraalrif van 2000 km

-e

v. 4,1
Ila
e%
j y.,
eJ
'f v
e%%
.W
e
*.w J,.
.J4 k
1
o1
j.z.*
hq,
%'l*-%.
*

e
t'
'
dà %
9u1
6/##
x
,/
1 &.
z
z F!
e

lengte.Bi
jTunisen bijSardiniëwordtveel
naarkoraalgevischt.De roode koraalheet
bloedkoraal.
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Korbeel(bouwkunde).Steekbalk,steek-

schoor. Een schuin geplaatste steunbalk,
welke een dragenden balk ondersteunt,en
daardooraanhetbouwwerkmeerstevigheid

geeft(afb.blz.218).Eenstaandesteunbalk
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Koraal(muziek).Koorzang.Veelstemmig
kerkgezang,zonderinvallende parti
jen en

in denzelfden toonaard.Koralen van Bach.
Zeerbekend is hetkoraal:,,0,Hoofdmet
bloed en wondenl''
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Korbeels aan een telegraafpaal.

heet een schoor.
Een liggende steunbalk heeteen sleutelbalk
of balksleutelen is een verdubbeling van
hetbegin van den balk in den muur.
Korbeelsworden veeltoegepastin dakkappen en dakstoelen.Een korbeelis ook de
schuine steunbalk,welkederibben vaneen

Korfboog (bouwkunde). Een kromme
lijn,bestaande uitineenvloeiende cirkel-

overstekenddakdraagt.Zulkekorbeelszijn

vaak versierd.
Verder noemt men ook korbeel den uitstekenden steen;waarop een houtenkorbeel

maar de bovenkant van de deuropening

steunten voorts ook den i
jzeren drager

aan schoonheidseischen dan een latei

(afb.blz.279).

(afb.blz.301),datiseen rechtebalkvan
ijzer of van gewapend beton boven de

opening.In den Achterhoek zietmen korf-

van een isolator van een telegraafpaal.

Korenaarverband.Verband,datzoodanig
wordt aangelegd,dat de zwachtelstrooken

elkaarkruisenalsdepakjesvaneenkorenaar.

bogen met verschillende kromming; de
sterkste kromming aan deeinden,een halven ellips dus.De korfboog wordt in de
bouwkunde toegepast voor bogen boven

kozijnen en voorgewelven.Schuurdeuren
wordendikwi
jlsnietmetkozi
jnen gemaakt,
wordt met een korfboog afgesloten.(afb.
blz.280).Zulkeen korfboog voldoetbeter

bogen dikwijls aan boerenhoeven.
Koriander(landbouw).Deronde,lichte
vruchtjes van een schermbloemigeplant,
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die ook in ons land geteeld wordt. De

korianderzaadjes rieken zeer aangenaam

en worden in gebak verwerkt;ookwordter
een likeur van gemaakt.

Korteling (m etselaar). Rondhout met
schors (bulsterhout) van 2 meter lengte,
waarop de planken van den steigerliggen.

(afb.blz.4).

M en noemtze ook welbunsems of steekstokken.Volgens de veiligheidsvoorschriften mag deonderlingeafstand tusschen de

kortelingennietgrooterzijndan1.30meter.
De kortelingen moeten een kleine helling
naarden muurhebbenentenminste10cm,
meteen behakt eind,in den muur steken.

Kort geding (rechten). Volgens art.
289--297 van het W etb. v. Burgerl.
Rechtsvordering,kan de voorzitter van de

rechtbankop verzoekvan partijenterstond
een voorloopige regeling geven, welke
onhoudbaretoestanden doeteindigen,zonder dat daarmede de rechtsvraag zelfnog
is beslist. Deze in kort geding gegeven
regeling,kan uitvoerbaarverklaard worden

bijvoorraad (bijvoorbaat).
Kort in de kaas. Een kaasgebrek, dat

Korfboogmetaanzetsteenenensluitsteen.

Korjaal. Vaartuigje der boschnegers in
Suriname.Een korjaalwordtmeteen bi
jl
uit een boomstam gehakt, tegenwoordig

ook getimmerd.Zi
j wordt voortbewogen
meteen y,parel''#een pagaai.

Kornagel. Keurnagel.Een stift m et een
kegelvormige punt,waarmede de smid een

putjein hetijzerkan slaan,daarwaarhet
boorgat komen m oet.De boor wordt met

de punt in hetputje gezet.De naam is
afgeleid van keur,ingeslagen merk.(afb.
blz.123).
Kornet (leger).Tweedeluitenantbi
jde
cavalerieydiedenstandaarddraagt.Vaandrig

bij de infanterie,de vaandeldrager. De
Boeren hebben ook den rang van veldkor-

net(luitenant)bijhetleger.
Verderiseen korneteen geplooide,kanten
muts,vroegerdoor bakers gedragen.
Een kornet is ook een m uziekinstrument,
een hoorn.In Indiëiseen korneteen handlanger,een helper.
Kortegaard, vroegere naam voor wachthuis, politiepost, afgeleid van corps de
garde.

ontstaatbi
jstremmingvan demelk bijte

lage temperatuur, waardoor er te veel

vochtin de wrongelblijften daardoorte

veelmelksuiker. Het m elkzuur, dat uit
melksuikerontstaat,geeft aan de kaaseen
zuren smaak :de kaasisbrokkeligen hard,
de korst heeft geen veerkracht,de kleur
is wit.

Kortjan.Kokerzakmes.
Kortpapier(geldhandel).W issels,waaraandevoorwaardeisverbonden,datzijop
zicht,na een korten omloopstijd,betaald
moeten worden. Gewoonli
jk neemt men
dertig dagen als de grens tusschenlangen
kortpapier.M en spreektook van ,,papier

kortzicht''.Kortzichtpapierop Parijs.''
Kortponden (veehandel).Bij den varkenshandelishetgebruik,om bi
jdeafre-

kening een aantal ponden af te trekken.

Volgens sommigen is dateen overblijfsel
uitdenti
jd der krijtende tienden (tienden
van vee).Anderen meenen,dat de aftrek
geschiedt,wegensden maaginhoud.

Dekortingbedraagt2-4kg.Naeen stri
jd

tusschen boerenbonden en slagersbonden
ls hetgebruik in stand gebleven.
Kortzaag. Trekzaag. Een lange,breede
zaag m et staande handvatten voor twee

KORVET- KOTTEREN
zagers,Hetblad is in hetm idden breeder

dan bijdehandvatten.Dekortzaagwordt
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Kossem (veeteelt).Halskwab van runderen en koni
jnen.

gebruiktom stammendwarsdoorte zagen.

(afb.blz.196 en 281).

Kotter (zeevaart). Een vaartuig met
scherpen boeg en platten overhangenden
spiegel.Hetdraagteen grootzeiloppervlak
en kan zeer snel zeilen. Van daar,dat

kottersvroegerbi
jdemarinevoorkustwacht
dienstdeden.Ook thans zi
jn kottersbij
het loodswezen voor den afhaaldienst in

gebruik (loodskotter).Dekotterheeftéén
mast,die verlengd is meteen steng.Het

kottertuig bestaatuitvijf zeilen.Hiervan
zi
jn de drie onderzeilen: het grootzeil
achterden mast,hetfokzeilvöördenmast

en de kluivervöör het fokzeil (van de
puntvan den boegsprietnaarden mast).
Bovendienkunnennogwordenbijgezeteen
vlieger vöörden kluiveren een gaffeltopzeilboven de gaffel,hangend aan een ra
aan de steng.
Kotterbeteekentklieverdergolven.

Trrekzaag of kortzaag

Korvet (zeilvaart). Een korvet was in
den tijd van dezeilvaarteenkleinoorlogsschip, volgende in rang op een fregat,
getuigd met drie masten en scherp gebouwd om snelte varen.Het had alleen
kanonnenaan hetbovendek.Toen erstoom schepen in gebruik kwam en,bouwde m en
zgn. stoomkorvetten,die stoomkracht als
hulpkracht hadden. Na 1900 werd van
windkrachtniet meergebruik gemaaktop
oorlogsschepen en maakten de korvetten
plaats voor kleine kruisers.

Korvilnagel (scheepvaart). Metalen of
houten pin ofbout,waaraan loopend tuig
in 8-vorm kan worden vastgemaakt. Kar-

Korvijnagel.

vielnagel (afb. blz. 281).(Italiaansch:
caviglia:nagel).
Korwagen (landbouw).Een lage,platte

Kotteren (metaalbewerking). Ruimer

wagen op veeren, zonder bok, om hooi

kotterboor bestaat uit een stift, waarop

uit het land naar huis te rijden. Kros.

haaks messen zijn geplaatst.Steekt men

Karweikros.

snijden van een bestaand boorgat. Een
nu destiftin hetboorgat,dan kan men dat
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gat verwijden.De machine,waarmedede

kotterboorgedraaid wordt,heetkotterbank.

Motorcylinders worden op deze wi
jze

land foktemen metdezuivere warmbloedpaarden doorenhieruitontstond hetEngelsche volbloedras, een ander ras dan de

uitgeboord.

oorspronkelijke Engelsche koudbloeden.

Ilottertuig (zeilen). Zeiltuig met vijf
zeilen,waarvan ergewoonlijkdriegebruikt
worden:grootzeil,fokenkluiver.Ditzijn

Koudwaterverf. Droge verfstof,waarvan

nog worden bijgezet:een vliegervöörden

verfstof,welkedekleuraan deverfgeeft.

de zgn onderzeilen. Bovendien kunnen

demassa bestaatuitkrijtpoedervermengd
metli
jmpoederofwittemeelgom (dextrine).
Daarbijkomtdan nog een ofanderedroge

kluiver (door den mast met een stengte
verlengen) en een gaffeltopzeilboven de

Voorhetgebruikisbijvoegingvanwatwater

gaffelhangend aan een raaan desteng.

Kous (schipperij). Versterking van een
touwoog.Het is een gegoten i
jzeren of

Koudbloedpaarden.Een zwaar,gedrongen paardenras,datvan oudsinW est-Europa gefokt wordt. Het ras heeft zich zoo

ontwikkeld doorhetomvangri
jke voedsel
in de vochtige,malsche weiden en in de

gematigdetemperatuurvan zijn land.Zoo

voldoende.

koperen ring met een gootvormige verdieping aan den buitenomtrek,waarin een
lus van het touw ligt.Kouslouwer:een

louwer (oog in het zeil) met een ring
versterkt. (afb.blz.282).

bestaatin de Engelsche graafschappen een
bekend koudbloedras,dat gekenmerkt is,
door een zware beharing van de beenen,
een donkerbruine kleur met witte bles en
witte voeten.In Vlaanderen en in Zeeland
heeftmen hetstamrasnogzwaardergefokt,
metnog zwaarderspieren,en metneiging
tot vetvorming.Het koudbloedras is zeer
zwaar,gedrongen,kort,,ygestopt''diep,met
een afhangend kruis en met een zwaar
geraamte.Ongewenschte,maar toch veelvuldig voorkomende eigenschappen van

hetkoudbloedras zi
jn:een grootvleezig
hoofd,te ronde pi
jpen,korte pooten,te
hoogeen tenauwe hoeven,sabelbeenen en

hazehakken.Verderheefthetdikwijlseen
voos,week beenstelsel.

Koudbloedpaardenzijngeschiktvoorzwaar,
stappend werk.Een ieder heeftze welgezienvoordezwarebierwagensindesteden.

In den riddertijd bezigde men uitsluitend

zwarelangzaam gaandepaardenin overeenstemmingmetdeZwareharnasuitrustingen.

In den renaissanceti
jd maakten de toer-

nooien met zware harnassen plaats voor

dehoogereri
jschool,waarbijdedeelnemers
zichin zi
jdeenPuweelkleedden.Dienover-

eenkomstigstelde men aan hetridderpaard
andereeischen.M en voerde paarden met
Oostersch bloed in, met droge spieren,

Hi
jsch (bovenhoek)van hetFokzeil.

Leuversaandenstag.Leuversoogmetkous.
Kouslouwer.

Kouter (landbouw).Staand mesaanden
ploeg,datdevore snijdt,evenvoordatde

zondervetvorming,metdrogefijnebeenen
eneenfi
jnhardbeenstelsel.Hieruitisdoor

ploegschaar den grond omkeert.
In plaatsvan een staandmes,gebruiktmen

kruising met het landras (koudbloeden
dus)hetwarmbloedrasontstaan.In Enge-

vaak het schijfkouter, een ronde schijf
met scherpen rand.

KRAAG- KRAANOOGEN
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Kraag.Hetverwijdeofverdikteeindvan

Kraal(smid).Omgebogen rand van een
dunne ijzeren plaat.Omkralen.

(afb.blz.283.
4.

Kraal (schipperij).Een van de ronde
klossen,welkegeregen zi
jn op dekraallijn,

een buis. Buizen van gewapend beton
worden thans ook met een kraaggemaakt.
'

e

welke den gaffelmet den mast verbindt,
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(rak met rakkeklootjes). Die klossen of
kralen op dezewi
jzegeregen,vergemakkeli
jken hetglijden van de gaffellangsden
mast.(afb.blz.283).
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welke buiten den muuruitsteekten dient

om te dragen of de spanwi
jdte van een
gewelfte verminderen.

ln vroegerti
jd,toen men vaakhuizenvan

hout bouwde,staken de verdiepingen iets
naarvoren uit met een zgn. overkraging.
De hooger gelegen verdieping werd dus
iets grooter dan de oppervlakte van de
daaronder gelegen verdieping.Ditgebruik

bleefbijsteenen huizen nog eenigen tijd

gehandhaafd.M en bouwdedan de verdieping op een puibalk m eteen kleinen voor-

sprong.Bi
jhoekhuizenpastemendieoverkraging ook toeop den zi
jgevel.(Buitenwieringersingel2 Amsterdam).
Kraailook (veeteelt).Een soortwildeui,

Gereefd zeil.Zuigerklootjes.Kralen.
Kraam vrouwenkoorts. Een ziekte van
de kraamvrouw,welke vroeger veel voorkwam enveroorzaaktwordtdoorbesmetting

metettervormendebacteriën,welkebijde
baringshulp worden ingebracht.Doorverbeterd inzicht in den aard der ziekte,is
het aantal gevallen van kraamvrouwen-

koortsbelangrijkverminderd.ln1923stierf
in onsland één kraamvrouw op 18 duizend
geboorten aan deze ziekte.

Kraamzuivering (verloskunde).Degewone uitvloeiing na de baring.

welke op uiterwaarden groeiten somsdat
land ongeschikt m aakt voor weiland,
waarop melkvee moet grazen. omdat de

waarmede de nok van de giek opgeheschen

melk een uiensmaak krijgt. Is er veel

kan worden. Gewoonlijk hangt de giek

kraailookin een weide,danisergeen ander
middeltegen, dan omploegen en eenige

jaren als bouwland gebruiken.Kraailook
zietmen veelgroeien langsde di
jken in
Zeeland.

Kraanlijn (zeilvaart).Dirk.Het touw,
aan hetgrootzeil,doch onderhetreven,of
wanneerhetgrootzeilgestreken is,moetde

giek gedragen worden door de kraanlijn
ofdirk.(afb.blz.64).Die kraanlijn begint
aan heteinde van de giek,looptover een

blok(katrol),datin den top van den mast

Kraal (timmerman). Randje om een
lijst, halfrond van vorm. Kraalschroot
(smalleplankmeteen kraal).Kraalbeuling
(proûel met een kraal).Kraalschaaf (om
kralen teschaven).

is opgehangen en dan naar beneden,waar

zi
jaan een klancpwordtvastgenaaakt.
Kraanoogen.Kraaioogen.Braaknoten.De
zaden van een Oost-lndischen boom :
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Strychnosnuxvomica,welkezeervergiftige
stoffen bevatten, waaronder strychnine.
In geringe hoeveelheid geeft dit vergif
reeds krampen van spieren en veroorzaakt
den dood door kramp van het middenrif
en van de andere ademhalingsspieren.

Kram.Een Uvormige spijker met twee

Eerti
jds maakte men er honden mee af;

punten,die gebruikt wordt om liggende
voorwerpen aan elkaar te bevestigen.Een
mattenkram van een behangerisbreed en
dient om vloermatten naastelkaarop den
vloertebevestigen.Een wondkram van den
heelmeesterdientom een wond tehechten.

men bakte het gif in een pannenkoek.
Tegenwoordig gebruikt men het zuivere

Zulk een kram bestaatuiteen reepjeblik
met puntjes aan het einde.Het reepje

gif,strychnine,om erwolvenenjakhalzen
meete vergiftigen.M uizentarwe bevatook
strychnine. Een aftreksel uit deze noten
wordtindegeneeskundegebruikt.
Kraanzaag. Lange zaag,door twee man
gehanteerd voor het zagen van platen

tdikke planken) uit boomstammen. De

stam ligt dan op een stelling, een zager
staatOp den stam en den andere eronder.
M en zaagtdan in de lengte dervezels.
Tegenwoordig zaagt men de platen op
fabrieken.Het kraanzagen geschiedt nog
alleen door wagenmakers op de dorpen,
waarmen iepen stammen verzaagt.
De kraanzaag is over de geheele lengte
nagenoeg even breed.De trekzaag,welke
voor dwars doorzagen van stammen ge-

bruiktwordt,gelijkt erveelop,maar is
in het midden breeder van blad. (afb.

wordt meteen tang over de wondranden
toegeknepen.De kram van dentimmerman
is een nauwe U en wordtgebruiktom een

oog(b.v.van eenhaak)ofeen schalm (van
een ketting)aanhoutvasttemaken.
Kramerij. Galanteriën,kleine gebruiksvoorwerpen.Een koopman heette vroeger
cremer. Een marskramer is dus een

koopman,diezijn koopwaarin zi
jn mars
m eeneem t.

Kram mat (waterbouwkunde). Stroobeslag van een dijkglooiing.Stroowisschen

worden meteen daarvoorbestemde spade
metdebeideeinden in den grond gedrukt.
Deze bewerking heet krammen en heeft
tendoel,dendijktebeschutten tegenafspoelingdoordengolfslag.W ilmen dekrammat
nog sterkermaken,dan wordtereen riet-

blz.281).

bed ofrijsbed overheen gelegd,waarover
dan tuinen (vlechtwerk van wilgenrijs)

Krag.Dri
jftil,ladde,rietzode.In ondiepe

worden heengevlochten.

overblijfselenzinkenendenbodem ophoogen.Na verloop van ti
jd zijn er zooveel

Krans (slager).W anneerde verbinding
van dedarmen metdeachterzijdevan de
buikholte (hetdarmscheil)isafgesneden,

wateren groeien waterplanten,waarvan de

wortelsindieophooging gekomen,datdeze

soorteli
jk lichterdan waterwordten gaat
dri
jven.Zulke drijvende eilandjes noemt
men in Holland rietzodden,omdathetriet

erwelig op groeit.In Overi
jselheeten ze
kraggen,inFriesland drijftillen en in Gro-

ningen ladden. Op de krag groeien gras,

waterklaver,pi
jpkruid,wolgras,veenmos

en struiken van elzen,waterwilg en gagel.
De krag neemt langzamerhand in dikte
toeen groeitten slotte vastaan den onder-

grond.Sommigekraggen zijnzoovast,dat
ze gemaaid kunnen worden en beweid.
Aan de Zaan noemt men een strook riet
langshetlandeenkragenkraggenbeteekent
daarbaggeren.
Krakeenden. W ilde eenden met roest-

roode,bi
jnazwartevleugeldekveeren.

om de darmen uitde buikholte te nemen,

dan doetdie snijvlakte zich voora1s een

sterkgeplooid aanhangselaan den achterwand van de buikholte.Dat is de krans,

diebijvettevarkensveelvet,hetkransvet
bevat.

Krap.Meekrap.Deplant(rubiatintorum),
die vroeger op Schouwen en Duiveland
veel geteeld werd en waaruit een roode
verfstof werd gemaakt: het kraplak of
kraprood.De plant wordt ook welmede,
krapnaede $
genoemd. Thans wordt geen
meekrap meer verbouwd. Op Duiveland
staandemeestoven,waarinvroegerdemeekrap werd gedroogd,ongebruikt.
Kraprood werd verdrongen door de goedkoope anilinekleurstof: alizarine, hoewel
deze nietkleurecht is zooals kraprood.
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Kraplakken.Verfstoffen,welkevaak door

Krengen.Van een wagen :half draaien,

kunstschildersgebruiktworden.Zi
jbestaan

wenden.Vaneenschip:hellen,opzi
jhellen,
overzijleggen.Een schipkrengen om het

uit alizarine, de kleurstof uit meekrap,
verbonden aalk metaalzouten. Alizarine
heeft n.l.de eigenschap met metaalzouten
fraai gekleurde onoplosbare verbindingen
te vormen.Zoo is roode kraplak een verbinding van alizarine met aluminium- of
tinzouten; bruine en zwarte kraplak met

ijzerzouten; violette kraplak met zinkzouten;wijnkleurige met chroomzouten,

schoon te maken of om lekke plaatsen te
zoeken.
Kreupele standaard. Hinkende standaard. W anneer goud en zilver beide als
muntstandaard worden aangenomen, dan

heefteen iederhetrecht,vanzi
jn goud of

maakt het mogeli
jk,geweven stoffen te

zilver munt te laten slaan.Zoolang goud
en zilverten opzichte van elkaarnietveel
in waarde schommelden,kon deze zoogenaamde dubbele standaard hier te lande

vanmetaalzouten,zoodatzijdaarmeegeheel

bestaan.Daarechterin 1870dezilverpri
js
sterkdaalde,werdin 1879devrijeaanmun-

blauwe met kalkzouten.
De genoemde eigenschap van alizarine
verven.M en zetdie stoffenineenoplossing

doortrokken worden.Voegtm en daar dan

alizarinebij,dan verbindtzich dealizarine
methetmetaalen erontstaateen kleurstof,
welke onoplosbaar aan hetweefselisverbonden.
Alizarineisdeeenigeplantaardigeverfstof,
welkekunstmatig gemaaktwordten deont-

dekking van de bereidingswijzedeed de
teeltvan meekrap ten onder gaan.Spreekt
men van kraplak,dan bedoeltmen meestal
deroode soort.

Kras. Voorman.Vooralte Rotterdam in
gebruik vooropzichteroverbootwerkersen
over schilders.

ting van zilver geschorst. Daarmee was
de dubbele standaard vervallen. Omdat
niettegenstaande de schorsing de zilveren
munt toch wettig betaalmiddel bleef,
hinkte men op twee gedachten :die van

den gouden standaard (vrije aanmunting
van het goud;alleen goud wettig betaal-

middel)endievandendubbelenstandaard
(vrijeaanmuntingvan goud en van zilver;
beide wettig betaalmiddel). De nieuwe
regeling 1ag daartusschen en daarom sprak
men van den hinkenden ofkreupelen standaard.Dezeisnu nog degrondslagvan ons
muntstelsel.

Krat. Het latwerk of het schot van een
wagen voor en achter.Voorkraten achterkrat.Vroeger was het achterkrat van den
boerenwagen fraaibeschilderd en versierd.
Verderiseen krateen kistvan niet-aaneensluitendlatwerkvoorverpakkingvan sinaas-

appelen en rijwielen.
Bi
j slagers is het krat de houten slede,
samengesteld uittwee evenwijdigebalken,
waarop hetslachtdierbijhetvillengelegd

Xapbe
eupele stlll
-

l

i)

Borstwee -4'. n
u

wordt.

V'l /

.

.

Kro be (haringvisscherij). Vierkante

+-'

afscheidingaan bakboorden aan stuurboord
in hetruim van haringschepen.De gevangen haring schudt men uit het net in
de krebbe.

U

Krem etart. Cremor tartari: wi
jnsteen,
tartras kalicus,wi
jnsteenzure kali,gezuiverde wijnsteen,een wit poeder,data1s
afvoermiddel gebruikt wordt. ,,Bloedzuiverend''zegtmen.

7/alokkeel

-

-.

-

Zo1d,erbalk

Muur

Versterking van een kapbint.

Kreupelestijl(bouwkunde).Bijmuren
met een borstwering rust het kapbeen

(kapspruit) op de muurplaat(rib op den
muur)(afb.blz.285).Hetkapbeenwordt
gesteund door een sti
jl,die rustop den
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zolderbalk en aan hetboveneind meteen
tand in het kapbeen is ingelaten. Dat is

de kreupele sti
jl, welke nog met een

debesmettingplaats.Deaardvandenziekteverwekker is onbekend. Zeker is het,dat
de sm etstof aan den grond is gebonden.

waterpas blokkeel aan de muurplaat .is
vastgemaakt.

Hetzi
jn vooralzanderige,kalkarme,met

kribbe. Stalondeugd van paarden. Deze
gewoonte wordt in de hand gewerkt door
verveling. Sommigen beschouwen haar

Kribbebijten (paarden). Bijten op de

zijn streken,waarde verbouw van aardappelen niet mogeli
jk is, wegens deze
ziekte.Deaardappelkweekerijin Indië is
eraanvankeli
jkdoormislukt.Kalkenvooral

a1serfelijk.Somsiseen pi
jnlijkewond de
aanleiding totkribbebijten.

kaligaan de ziekte tegen. Gedurende de
bewaring breidtzich deziektein den knol

stalmest bestrooide gronden,welke soms
kringerige aardappelen voortbrengen. Er

nietuiten zijgaatnietop depotersover.
Krielzoom (naaister). Rolzoom. Voor

De poters worden in den grond besmet.

een krielzoom rolt men den rand van de
stof vast op..M en vat den rand tusschen

Eigenheimersen Roode Sterzijn hetvat-

linkerduim en wi
jsvinger,rolthem in en

naaitde aldus gevormde krielof rolvast.

Krimpen (van denwind). Tegendezon

baarst.

Kris.Een dolk met gegolfd lemmer,een
bekend wapen in Indië.Eenvoudigekrissen
hebben een houten ofhoornen gevest.De

indraaien,door Noord naar W est gaan of
door het W esten naar het Zuiden gaan.
A1sde wind krimpt,wordthetweerslechter.W anneer de wind ruimt,met de zon
meedraait, door het W esten naar het
Noorden gaat,wordthetweerbeter.

krissen der inlandsche hoofden zijn met

Krim pvisch.Visch,dielevend,ofalthans
pas dood,wordt aangevoerd en gekerfd.
tloor datkerven trekken de doorgesneden
spieren zich sterk samen, zoodat een
gapendekerfontstaat.De spieren krimpen
en de visch komt in gekookten toestand
met hard vleesch op tafel.

om het leniger te maken. Het gebeurt
ook we1metmachines.

edelsteenen versierd en hebben een gouden
gevest.Ookdescheedeisveelalvanbewerkt
goud.

Krispelen (leertouwerif). Pantoffelen.
Hetleerstri
jken meteen hard stuk hout,

Krocht(landbouw).Melkbocht.InFriesland:jister.Omheinderuimte,waarinhet
veewordtgedreven om gemolkenteworden.
Afb.blz.61.

Doode visch.op dezelfde wijze gekerfd,
vertoontgeen gapingin dekerven.M en legt

Krocht(bouwkunde).Kerkkelder,crypt.

de doode,gekorven visch we1in i
jswater
gesneden te verkoopen.
Visschers zeggen :de visch is nog krimp

De eerste christenkerken Ferden gebouwd
boven hetgrafvan een heilige en droegen
diens naam. Het graf bevond zich ineen
klein onderaacdsch gewelf onder hetverhoogde koor en heette confessie, naar

(levend).

den confessor:denbeli
jder).IndeM iddel-

Kringelen (koekbakker). Koekjes van

pi
jlers,waarmedemen dekrochtverdeelde
in beuken.Van de vi
jfdeeeuw af,in den
tijdvandenRomaanschenbouwstijl,maak-

om hetkrimpen derspieren te bevorderen

(indekrimpleggen)endevisch a1skrimp

tarwemeel, boter en suiker met kaneel

toteendeeggekneedentotrolletjesgerold.
Van dierolletjeswordenringetjesgemaakt,
welke in een oven gebakken worden.

eeuwenmaaktemen grooteregewelven met

te men zelfs een krocht onderde geheele
kerk.M en bouwdeereen kapelen een altaar

inenzooherinnerdedekrochtaan dentijd
Kringerigheid (landbouw). Ziekte der
aardappels,waarbij zich op de snijvlakte
derdoorgesneden knollen ringen vertoonen

der eerste christenen,diehun godsdienstoefeningen in het verborgen in de catacomben van het oude Rome hielden.Die

vanroestbruineplekjes,om eenpuntaande

catacombenzi
jn oudesteengroeven,waarin

oppervlakte gerangschikt.Op datpunthad

men de slaven begroef.

KROEFZIEKTE- KROON GLAS

In onsland zijn verscheiden Romaansche

zuivermoetblijven,ingeslotenkroezenvan

gebouwen,die dus alle vöörde dertiende

vuurvasten steen in een oven. Het heeft
dan geen gelegenheid zuurstof of koolop
te nemen. Zulk staal,kroesstaal, is zeer

eeuw gebouwd zi
jn.Deabdi
jkerk teRolduc tthanseen inrichting van onderwijs),
heeft de schoonste krocht van Europa
en isin 1108 gebouwd.De Lebuinuskerk
te Deventer heeft een krocht, die 13

tig.Vroegergebruiktemen hetalleen voor

meterlang en 9 meterbreed is.Zijisin

defijnstewerktuigenenvoorhorlogeveeren,

drie schepen verdeeld en dekruisgewelven
worden door Romaansche zuilen gedra-

geli
jkmatig van samenstelling; het bevat
geenkleineslakjes,iszeervastenveerkrach-

in Friesland heeft een parochiekerk, die

omdat de bereiding zeer duur was, daar
de kroesslechtsenkele malen gebruiktkon
worden.Tegenwoordig isdatbezwaarniet
zoo groot nneer en nnaakt naen ergereedschappen van.X4en noenathet nu gereed
schapsstaal.

vroegerabdijkerkwas,meteen krochtvan
hetjaar1150.HetValkhof te.Nijmegen

Kroet (ooftteelt). Minderwaardig ooft.

gen.In de muren zi
jn venstersen nissen
voor de reliquiën der heiligen.De kerk

is in later tijd vernieuwd.Rinsumageest
isderestvan een paleis,in 805doorKarel
den Grooten gebouwd meteenkapelkrocht,

diebi
jdeafbraak in 1796 gespaard bleef.

Kroetappelen worden aan de appelstroopfabrieken verkocht, die de bereide stroop
ook kroet noemen.

OokdegothischeSt.Pieterskerk teUtrecht
heeft ereen in het Romaansche ondergedeelte. Verder heeft de Servaaskerk te
M aastricht een krocht.Die,in deNieuwe
Kerk te Dalft, is de grafkelder van de
Nassau's.
De krocht onder het stadhuis te Sluis en
in de Hervormde kerk te Geertruidenberg

Kromhout.Eensoortden(pinusmughus)

zijnnadenRomaanschentijdgebouwd.

stijlin gebruik kwam,maakte men geen

deelte van den dunnen darm, dat zich
bevindt tusschen den nuchteren darm en
den dikken darm .

krochten meer.De puntboog leende zich
niet voor lage gewelven.Ook kwam toen
hetbegraven in de kerk in gebruik en de

Kroon (paarden).Da rand boven den
hoef,dehaargrens.(afb.blz.34).

Na de twaalfde eeuw,toen de spitsbogen-

krocht zou daarvoor een beletsel zijn
geweest.

Kroefziekte (tuinbouw).Mop,bolbroek.
Een ziekte van de uien,veroorzaakt door

een aaltje; hetzélfde aaltje,datde reupziekteinderoggeveroorzaakt.Deplantjes,
dieinleven bli
jven,groeien maar weinig

'

in de lengte en sterk in de dikte. De

bollen gaan na den oogstgemakkelijk tot
rotting over.

Kroesstaal.Zelfs het zuiverste staalzal,

indienhetopdegewonewijzewordtgesmolten,om hetin den gietvorm te kunnengie-

ten,zijn zuiverheid verliezen,doordathet

in gloeienden toestand metlucht en kool
in aanrakingkomt.Immersmenisgewoon,
staalte smelten in een oven,waarin afwisselend gietcokesen metaalop elkaargetast
worden.Daarom smeltmen staal,datzeer

met eironde kegels, en donkergroene
naalden.Deze den wordt 15 meter hoog,
groeitin de Pyreneeën en in deAlpen en

leverthout,datvoorsni
jwerk geschiktis.
Kromhoutisook een geslachtsnaam.

Kronkeldarm (ontleedkunde).Het ge-

Kroondom ein. Onroerend goed, dat
behoort aan den Staat,maar waarvan de
Kroon de inkomsten trekt.In 1795 werden

alle domeinen van het Hui
s van Oranje
verbeurd verklaard.Bi
jhetPHerstelin1814
zi
jn die goederen teruggegeven.In 1840

deed Koning W illem 11 afstand van de
domeinen in Nederland,ten behoeve van'
den Staat, onder voorwaarde, dat de
opblengstzou komen aan deKroon.Sedert

dien tijd zijn hetkroondomeinen.
Kroonglas.Loodvrij glas,datverkregen
wordt,doorzand metpotasch,soda,kri
jt
en arsenigzuur samen te smelten.Kroonglas gebruikt men voor lenzen samen met

:intglas.Terwijl:intglassterklichtbrekend
is,dochtevenssterk kleurschiftend,(zoodat
de beelden door een lens van :intglasge-

vormd,gekleurderandenhebben),iskroonglas veel minder brekend, maar ook
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minderkleurschiftend.Een bolle lens van

Nintglas,samengevoegd bi
j een holle lens

van kroonglas,heft de kleurschifting op,
zoodat het beeld,door dit samenstelvan
lenzen gevormd, geen gekleurde randen
heeft.Ditsamenstelnoemtmen een achromatische lens.

Demoeili
jkheid,bi
jdevervaardiging van
lenzen,is thans alleen gelegen,in hetver-

krijgen van een geli
jkmatigesamenstelling
van deglasmassa(zonderstrepen).

jodium een bestanddeeluitmaaktvan de

afscheiding van de schildklier en dat het

een belangri
jken invloed heeftopdewer-

king van dieklier.Soms heeft men reden,

aan te nemen,datjodium de werkzaamheid van de schildklier aanzet,dan weer
m oetm en zeggen,dathet de schildklierwerking remt: het is daarom we1 een

tweesni
jdend zwaard genoemd.Van veel
praktisch belang is hetjodium,alsvoorbehoedmiddeltegen de ziekte bi
j jonge
kinderen. In Zwitserland heeff men het

Kroonlijst (bouwkunde). Breede, uitstekende lijstgoot ter bekroning van een
muurbijrenaissancegebouwen,innavolging

keukenzoutmetjodium gemengd,zoodat
debevolkinggeregeldvanvoldoendejodium
wordt voorzien.Terwijlvroeger de helft

draagstukken,dewaterlijstofsteunlijst.

het, met jodium vermengde,keukenzout

van het hoofdgestelvan een zuil. Onder
den uitstekenden rand is een band met

Kroos (tuinbouw).Een klein soortgele
ofroodepruim.Kroosjes.

Kroos(kuiperij).Inkeping aan heteinde
derhollezi
jdevaneenduig,waarinderand
van den bodem past (afb.blz.156).Men

der zuigelingen met krop werdgeboren,
zag men deze ziekte na de invoering van

veelminder.Een millioenste deelvan een
milligram op een dag,zou reedsvoldoende

zijn,om een kind voorkrop te vrijwaren.
Bahalve met het drinkwater,kan jodium
met het voedselworden opgenomen door
het gebruik van groente en van visch,
welkeook jodium bevatten.Terechtheeft
men daarom gezegd,datverschilin levens-

spreekt ook van inkrozing,krozing,kroosbeitelen kroossschaaf.
O ok in de bouwkunde spreekt men van

wijze,in de verschillendelandstreken,de

inkrozing b.v.bij een trap, waarbij de
boomen (zi
jkanten) van inkrozingen zijn

Dezwellingvandeschildklierbi
jkropziekte

voorzien, waarin de treden passen. Een

kloostersponning (groef,waarineenschuifraam past)iseen inkrozing.
Krop (geneeskunde).Een ziekte,welke
gekenmerkt is, door vergrooting van de
schildklier,die een zwelling aan den hals
veroorzaakt.In sommigestreken vindtmen
deze ziekte nooit,in andere soms zööveelvuldig,datmen zelfs van een heerschende
ziekte kan spreken,b.v.opvele plaatsen in
Zwitserland en in W urtemberg. ln ons

land komt zi
j slechts hier en daarvoor,
behalvein Utrecht,KuilenburgenKampen,
waar men de ziekte veelvuldiger aantreft.
W aarom krop zoo onregelmatig verspreid
is,isslechts ten deele bekend,even a1sde
oorzaak van krop in het algenaeen. s4en

veronderstelt,datdeoorzaakinjodiumgebrek
in hetdrinkwaterisgelegen.Herhaaldelijk
isqangetoond,datinkropstreken hetdrink-

waterarm aanjodium isendatopplaatsen,
waar het drinkwater veeljodium bevat,
krop ook nietvoorkomt.Zekerishet,dat

verklaringzoukunnen gevenvandeonregelmatige verspreiding van de krop.

iseen gevolg van.deverandering van klierweeikelin vet,in bindweefselen in holten,
gevuld metafscheidingsprodukten van het
klierweefsel. Omdat een goede schildklierwerking onmisbaaris voor deontwikkeling van hetverstand envanhetlichaam,
zou hieruitmoeten volgen,dat een kropli
jder door te weinig schildklierwerking
nietgezond naarlichaam en geestkan zi
jn.

Toch ontwikkelen de meeste kropli
jders
zich naarlichaam en geestgewoon.Blijk-

baarisernog voldoende schildklierweefsel
aanwezig. Slechts in enkele gevallen is er
een te kort aan gezond klierweefselmet

lichamelijke en geesteli
jke minderwaardigheid a1s gevolg.In verhouding tot het

aantalkroplijders,komt datechterweinig,
voor, maar toch ziet men in kropstreken
meer dwerggroeien stompzinnigheid dan
elders.
Behalvezwelling van de schildklierzonder
storing in de gezondheid,komt een ziekte

van deschildkliervoorrwaarbijzich regelmatig een reeks van storingen voordoen,
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welke aan overmatige schildklierwerking
moet worden toegeschreven. Dat is de

loopt.Kropbrood isduszuivertarwebrood,
in tegenstelling metgruisbrood,datgebak-

ziekte van Basedow.Hoofdverschijnselen

ken isvan meel,waaruitdezemelen zijn
geziften metwittebrood,waarbijhetmeel
eerstgebuild tfi
jn gezeefd)is.

van die ziekte ZjJ*n :snelle pols,verhoogde

stofwisseling, zenuwachtige gejaagdheid,
klamme huid, uitpuilende oogen, storing
in debeweging deroogen en nog verschei-

deneandereverschi
jnselen.Deschildklier
zelf is maar weinig vergroot en die vergrooting is niet het gevolg van ontaarding
van klierweefsel,m aar van sterke vulling
van de vaten m etbloed.

Kropaar (landbouw). Goede; vroege,

welige grassoort, die schaduw verdraagt
en daarom vaak in boomgaarden groeit.
Kropaar geefteen goede hooiopbrengsten
wordt daarom in kunstweiden gezaaid.
Hetisgoed tegen droogtebestand en groeit

vooral in het voorjaar krachtig. ln de
weideisdezegrassoortnietop zijn plaats,
daarhetveehettegrofvindten laatstaan,
zoodat het groote bossen gaat vormen,
die gaan rotten.De arenbestaanuitdikke,
vasteproppen.Kropaargeeftveelstuifmeel,

datechtervoorhooikoortslijdersnietvergiftig is.tafb.blz.289).

Kruisbloem (bouwkunde).Een steenen
bloem- of bladversiering aan den top van
eenig bouwdeel in de Gothische bouwkunst.Kruisbloemendienen a1stopstukvan

een pinakel(torentje)ofvan eenwimberg
(geveltop).
Kruisen (zeilvaart).Bijden wind op en

neer zeilen,om een doel te bereiken,dat
ligtin derichting,van waardewind komt.
Laveeren.
Van oorlogsschepen :heen en weer varen
in een beperktgebied ter oefening van de
bemanning of om wacht te houden.Een
kruiseris een schip,datvoordezen dienst

cpzettelijkgebouwd is.
Kruishengel(bouwkunde).Ilzerenhang-

werken,waaraan deuren,luiken,ofhekken
draaien,heeten hengsels ofhengen.Heeft
zulk een hengseleen langen staart ofveer
en een kort staand gedeelte of oor,dan
spreektmen van een kruishengsel.
W anneer
een hengselom een duim draait,dan heet

heteen duimhengsel.(afb.blz.121).
Kruishoofd (machinebouw). M achinedeelvoor de verbinding van de heen en
weer gaande zuigerstang met de kruk-of

drijfstang eenerstoommachine.
Kruishout (
timmerman). W erktuigje,
bestaande uiteen vierkant houtenstaafje,
waarlangs een loodrecht daarop geplaatst

plankje op en neer bewogen wordt.
Hethoutenstaafjeheeftdichtbijheteinde
een kraspennetje.Het werktuig dientom
hout een bepaalde maataf te teekenen of
Kropaar .

Kropbrood.Krop is de zuivere gemalen
tarwe, die geen verdere bewerking heeft

erevenwi
jdigeli
jnenoptetrekken.Dubbele
kruishouten hebben twee staafjes, soms
twee plankjes.
Kruiskozijn (bouwkunde). Kruisraam.
Een raamkozi
jn meteen liggendeen een
staandeverdeeling:den middendrempelen

ondergaan.Ter verduidelijking zegtmen

den middenstijl.Deze vormen sameneen

zooals het bi
j den molenaar in den zak

vieren.Middendrempelen middensti
jlzijn

wel: krop uit den zak d.w.z. het meel,
W oordverklaring.

kruis en verdeelen de raamopening in
19

KRUISVERBAND- KRULZIEKTE

290

meestal van hout,soms van steen. De
onderste tweeraâmopeningen worden door

langs en overdwars).De koplagen liggen

luiken gesloten.(afb.blz.290).
Vroegerwaren kruiskozi
jnen algemeen bij

elkaar,maardestrekschelagen verspringen

woonhuizen.

eenhalvensteen(afb.blz.290111).W anneer

in de verschillende lagen met hun stoot-

voegen tdat zijn de korte einden)boven
zoowel de voegen der kopsche lagen als
de voegen van de streksche lagen boven
elkaarliggen,dan spreektmen van ,,staand
verband''. Bevat echter iedere laag om
beurten een strek en een kop,dan spreekt

menvanVlaamschverband(afb.blz.29011).
'
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Kruisverband in een muur.Rijf.
Kruiven. Krullen, doen krullen. Kruif

(verouderd)beteekendevroeger:krullend,
gekroesd en men sprak van kruivende
lokken. Vergel. de geslachtsnaam : De

Kruijff.
Krullen.Gekruldhout,datbijhetschaven
wordt afgenomen.Draaisel van i
jzer of
koper van de draaibanken. Van koperV]aamsch metselverband .

krullenmaaktmensponsjesom keukengerei
te schuren.

devoegen nietbovenelkaarliggen.Hetzijn
afwisselend streksche en kopsche lagen

Krulziekte (tuinbouw).Ziekte van de
aardappelen.In Junizietmen deonderste

(d.w.z.desteenenliggen afwisselendover-

bladeren den gootvorm aannemen: het

KRIJN-KUIL

blad wordthard en kri
jgteen koperkleur
(rammelaars). De planten sterven er
spoedigaan.Deziekteheetookwelbladrol.

Kuikenboor (timmerman). Boori
jzers
van verschillende grootte passen niet in
denzelfden booromslag. Daarom zet men

(Zie aldaar).
Krulziekte en topbont zi
jn twee vormen

van dezelfde ziekte, waarvan voor 't

dieboori
jzers vastin langwerpigvierkante
houten blokjesvan dezelfdegrootte.Deze
blokjespassen allein den houten omslag,

overige weinig bekend is.Hetschijntdat

welke men een kuikenboor noemt.De

de smetstofin de knollen schuilt.

Krijn (stoffeerder). Plantaardig haar,
gebruikttotvullingvanmeubelen(Fr.crin).
Krijnluis: een onschadelijk soort mijt
(spinnengeslacht) van een halven millimeter lengte,die in krijn leeft,vooralin
nieuwe meubelen. Kwaad doet ze niet,
maaronder gunstige omstandigheden kan

zi
j zich dermate vermenigvuldigen, dat
menm etreden van ,,levend stof''kan spre-

ken.De kri
jnluis kan niettegen lichten

boori
jzersin deblokjesheeten dekuikens.
(afb.blz.77).
Kuil(visscherij).Eenzakvormigsleepnet,
dat op de groote rivieren en op het

Ilsselmeer gebruiktwordtvoorde vangst
vanaal,garnalen,nest(kleinevischjes)en
platvisch.
De wonderkuil is 15 meter lang, twee
meter hoog en heeft een opening van 12

meter middelli
jn. Hi
j wordt gesleept
tusschen twee botters in.en glijdt met

Krijt.Eenwitte,fijnkorrelige,witafgevende

groote snelheid over den zeebodem .
De kwakkuilis kleiner,wordt door één
schip gesleept aan twee boomen. De
dwarskuilis nog kleiner,wordtdwarsaan
het schip vastgemaakt,waarna de visscher

van koolzure kalk. Vroeger kwam kri
jt

zijn schip dwarslaatafdrijven.
Deankerkuilbli
jftop zi
jn plaatsenisaan

droogte.M en zet dus de meubelen in de
zon,om de luiste verdelgen.
kalksteen, bestaande uit kleine kristallen

alleen van Creta en de naam isdaarvan
afgeleid. In Engeland, Frankrijk en in
Denemarken komen dikke kri
jtlagenvoor.
#,Krl
*
l
*tyjwordtook verderin de aardkunde

gebruiktalsafkorting van ,,kri
jtti
jdperk'',
welktijdperkzoo genoemd is,omdatinde
desti
jdsgevormde aardlagen veelkoolzure
kalkvoorkomttmergellagenbi
jM aastricht).
M enherkentdelagenvandittijdperkaan
de eigenaardige versteeningen van loofplanten, zeeegels,oesters en groote kruipende dieren,die erin gevonden worden.

een anker vastgemaakt. Het schip houdt

alleen het net open en de stroom drijft
de visch in het net.Ditvischtuig gebruikt

men voornamelijk om aasvoorde aalvisschers
j te vangen.
In Vollenhove noemen de visschers hun

kornetookeenkuilnet.Zi
jsleepenhetover
den zandbodem en vangen ergarnalen en
kleine platvisch mee.

Kubbe (visscherij).Hetachtereindevan

een aalkorf, waarin de visch zich vastzwemt. Ook een aalkorf zondervleugels.
Een kubbeisrolrond,aan één einddunner,

metkelen(trechters)erin.Menlegtzevaak
op den bodem van hetIlselmeerofin de
W adden,metdeopening tegen den stroom
gericht of anders voor kleine sluizen.De

stroopers noemen een kubbe:een diefje,
omdathi
jzoo gemakkelijk op een strooptochtismeete nemen.

Kuif (bouwkunde).Opstaande bladversiering aan 18deeeuwsche gebouwen.Een
schoorsteenplaat metkuif.

Zeeschipmetbakenkuil.Lichterlangszi
j.
Kuil(scheepsbouw).Deruimtetusschen
het brugdek (overdekt middenschip) en
denbak(overdektvoorschip)(afb.blz.291).
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Somsheeftmen ookeen kuilin hetachterschip.
Op hetkuildek bevinden zich deluikhoofden en de stoomlieren.

zeewaardigheid vanhetjachtteverhoogen

dunne laag kleipoederof kri
jtpoedermet
kaasstof of stijfsel als bind- middel,
het beoogde doel volkomen bereiken.
M en heeft zulk papier gemaakt en er
den naam van kunstdrukpapier aan gegeven. Dat papier is echter niet sterk en
niet duurzaam ; het is helder wit, niet
grauW . Er is ook roomkleurig kunstdrukpapierin den handel.M en gebruiktkunst-

rand.Bi
jslechtweer spant men er een

drukpapier zoowel voor tijdschriften als
voorboeken.Deprijsisgelijkaan dievan

Kuip (zeilsport).Stuurstoel.Het ongedekte deelvan een jacht,datplaatsbiedt
aan de bemanning.Afb.blz.254. Om de

is de kuip voorzien van een opstaanden

zgn. buiskap over. De overeenkomstige
plaatsin een oëcierssloep wordthennegat
genoemd.

het beste illustratiepapier.
Voor krantenpapierheeft men grove rasters noodig.

Kuip(bouwkundel.Eenkleineomtimmer-

Kunstweide. Grasland, dat niet langer

de ruimte.Kuip van een preekstoel.Kuip

dan 1- 3jaaralszoodanigbehoeftdienst

van eenjacht.tafb.blz.254).Kuipvan een
mi
jnschacht.Eengekuiptemastiseenmast

tedoen en dan gescheurd wordt,in tegen-

worden bi
jeen gehouden.

Kussenblok. Stalen of houten blok, uit
twee helften bestaandeenmeteen opening,
waarin een draaiende as rust.Hetkussenblok is dus het steunpunt van een as.

meteen houten kern,die verstetktisdoor
overlangs geplaatste stukken hout, welke
tegen elkaar aansluiten en door banden

Kuis (veeteelt).Kuiskalf,vrouweli
jk kalf
tegenover stierkalf. In Friesland spreekt
m en van koekalf,en bolkalf.In Gelderland

van maalkalfen bolkalf.Een kiesjeisdaar
een kalfjein hetalgemeen.
Kuitsteen (aardkunde).Een steensoort,
die isontstaan doorsamenpakkingvangrof
zand,zoodatdebreukopkorreligevischkuit

gelijkt.Zi
jn dekorrelsgrooter,dan spreekt
m en van erq/ensteen.

Kulas.Achterste deelvan een vuurmond.

(kanon).
Kunstdrukpapier. Gestreken papier.
Glimmend ofmatpapier,datvoorafdruk-

ken van clichés met fijn raster gebruikt
wordt.Clichésvoorrasterdrukhebbenfi
jne
puntjes,welkededrukinktmoetenopnemen
en aan het papier moeten afgeven.W illen

diepuntjeszuiverafdrukken,danmoethet
papiergeheelvlak en zondervezels zi
jn.
Daarom maaltmen depapierstofzeerfi
jn
en het papier,dat men daarvan maakt,

stellingmetblijvend grasland.Inkunstweiden zaaitm en hoog opschietendegrassoorten,welkeveelhooigeven.

Gewoonlijkisdeopeninggevoerdmetbrons,
terverminderingvan deafsli
jting.Desmering van kussenblokken isvan veelbelang

voor het onderhoud.Deze geschiedt bij
kussenblokken op ontoegankeli
jkeplaatsen,
metgrahet(grahetasbestalsvoering).Een
voering van hout,datmetolieisdoortrok-

ken,gebruiktnaen bi
j papiernaachinesen
weefgetouwen,wegensdezindeli
jkheid.ln
den laatsten tijd neemtmen proeven met
kunstharsalsvoering.
Kusting.Vroeger:dealgemeenebenam ing
voor hypotheek, evenals ,,onderzetting''
ThansspreektmenalleeninNoord-Holland
nog van kusting en onder,,kustebod''verstaat men daar een openbare veiling van
vast goed.De naam heeftin zooverremet
hypotheektemaken,dathetvroegergebrui-

keli
jk was,datmen nietmetgereed geld
behoefdetebetalen,maardatmen van den
verkooper hypotheek op hetgekochtegoed

kon krijgen.tmetaanbodvankusting).

walst men zeer glad.Men verkri
jgt dan
het illustratiepapier, dat praktisch vol-

doende is thet papier van dit boek).

Kwabaal(visscherij).Puitaal.Een zoetwaterschelvisch (een soortkabeljauw dus).

Theoretisch za1 een papiersoort,gemaakt

De kleur is groenbruin op den rug. De
lengte is 60 cm . De achterste rugvin en

doorgewoon papiertebestrijken meteen

KW ADE GROND- KW ARTIERM EESTER

de aarsvin zijn zeerlang.Evenals andere
kabel
jauwen draagtdekwabaaleen baarddraadaandekineneenkortdraadjeaanelk
neusgat.

Kwade grond.Zwareklei,welkemoeili
jk

tebewerken is,weinigzand bevaten harde
kluiten vormt. Door kneding met water,
wordthet toteen zeervormbaardeeg,dat

in pottenbakkeri
jen gebruiktwordt
Bijvoeging van kalk maaktkwaden grond
kruimelig.ln Groningen spreektmen van
knippige grond of knipgrond.

Kwakers (godsdiensten). Godsdienstig
geloofgenootschap, in 1649 door den
Engelschman Fox gesticht. De naam is
ontleendaanhetEngelschewoord toquake:

sidderen. (Fox besloot zi
jn rede met:
SiddervoordegerechtigheiddesHeeren'')
De Kwakers huldigen het beginsel van

geli
jkheid voorallemenschen,eenvoud en
zachtzinnigheid.Zijhebben een afkeervan
uiterli
jkheden.Men had erzelfsnaaktloopersonder.DoordatzijinEngelandwerden
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Kwar.Een dierof plant,in ontwikkeling
achtergebleven.

Kwartier (wapenkunde).Een onderdeel
van een schild,welk onderdeel op zich
zelfeen geslachtswapen vormt.Erkunnen
op een schild 2---64 kwartieren voorkomen,
maar zelden treft men er meer aan dan
32.Hetwapen van Pruisen,in 1817 vastgesteld,heeft een schild,datin 48 kwartieren is verdeeld.

In de geslachtskunde (genealogie) is een
kwartier: een stamdeel, aanwijzende de
afstamm ing van vaders- en moederszi
jde.
Het aantal kwartieren verdubbeltbi
j elk
geslacht, en men spreekt daar m van :
2,4,6,8,16 kwartieren kunnenbewi
jzen-''
Een ridder met 32 kwartieren heeft 32

voorouders van adellijk bloed.Iemands
kwartieren worden vaak voorgesteld door
afbeelding der wapens, soms met den
geslachtsnaam eronder. Het hoofdschild
wordtdan omgeven door4,8,enz.wapens
van ouders,grootouders,enz.Ziekwartierstaat.

tegengewerkt,trokken vele Kwakers naar
N .-Amerika en vestigden zich onder
W illiam Penn in Pensylvanie.De m eeste
Kwakers wonen in Engeland en Amerika.
Ook in onsland waren eenige volgelingen;
thansnietmeer.De Kwakersdragen geen
wapens en zweren niet.M en spreekt van

De Balijevan Utrecht,heefthaareischen

Kwakerboorden (platteboorden).Kwakers-

voorhetlidmaatschap 16,32 soms64 adel-

Kwakerskanon:schijnkanonom den vi
jand

lijkekwartieren eischen.
Kwartier (leger).Nachtverbli
jfvoorden

hoed:een hoed met een opstaanden rand.
te misleiden.

Kwakkuil(visscherij).Sleepnet,datop
de Zuiderzee en de W adden voor de
vangstvan aalen garnaalwordtgebruikt.
Het is een zakvormig net, evenals de
wonderkuil en de dwarskuil, maar de
kwakkuil wordt aan twee boomen achter
den botter gesleept,de dwarskuilaan één
boom,die dwars van boord uitsteekt,of
dwars aan boord,waarna men het schip

dwarslaatafdrijven.Dewonderkuilsleept
m en tusschen tweebottersin.

toelating tot de ridderschap der
vereeniging verlaagd tot vier adellijke
kwartieren;dusdeviergrootoudersmoeten
voor

vanadelli
jken bloedezi
jn,wildekleinzoon
a1s ridder kunnen worden toegelaten. In

Duitschland zijn adellijke instellingen,die

soldaat.De kwartiermaker is de sergeant,

die voor de nachtverbli
jven zorgt.Men
zegtook:geenkwartiergeven;(geenpardon
geven,geen lijfsbehoud geven).
Kwartierm aker (leger).De soldaat,die
belast is met de voorbereiding van het

onderdak (deinkwartiering)der soldaten.
Kwartiermeester (zeevaart).Op passagierschepen varen in de lage rangen: de
lichtmatrozen, matrozen onder de gage,

zwaarmatrozen (volmatrozen), lampenist
kwartiermeester, bootsm an. De kwartier-

Kwalster.Sli
jmige etter. Ook de naam
voor een vorm van uierontsteking bi
j het
vee,waarbi
j men sli
jmige etter uit het
tepelkanaalkan drukken.(ziebijdroop en
bi
jwrang).

meesterisgewoonlijk roergangeren heeft
bovendien de zorg voor het onderhoud

van hetpassagiersdek.Hijontvangtongeveer 10 gulden gage in de maand meer
dan een matroos.
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Kwartiermeester (leger). De vroegere

benaming der oëcieren, belast met de
administratie.

Kwartierstaat (geslachtskunde). De
reekspersonen van wie men in denzelfden
graad afstamt.De beide ouders,de vier
grootouders,de acht overgrootouders,de
zestien betovergrootouders vormen vier
kwartierstaten,iedermet2,4,8,16 kwartieren.
De stamboom is daarentegen de reeks

voorvadereninopgaandelijntvader,grootvader,overgrootvader).

Van onzuiverkwartsmaaktmen schalen en
bekers voor laboratoria, omdat ze niet

springen.Zijhebben de schalen van platina van vroeger verdrongen.Door sterke
verhitting gaathetgekristalliseerde kwarts,
voordat het smelt, in vormloos kwarts

overenzetdaarbijuit.Vandezeeigenschap

maaktmen gebruikom ervuurvastebekleedingen van ovensvan te maken;de kwarts

klemtzichdanbijverhitting vastaan den
ovenwand.

Kwartslam p. Een lamp,die helder licht

geeft met veel ultraviolette stralen. Zij

welke bij ons in iederen grindhoop iste

bestaatuiteen buisvan kwartsglas,gevuld
met lichtgevenden kwikdamp.Deze damp
ontstaatuitkwik doorelectrischeontlading.
Eenkleinestroomsterkteisreedsvoldoende.
De lichtstralen gaan door het kwartsglas
onverzwakt heen; gewoon glas zou de
ultraviolettestralen tegenhouden.Ilaardoor
heeft kwartslicht de eigenschappen van

leisteengebergtenaandenRijn,waartusschen

hetzonlichtin hoogebergstreken (hoogtezon). In 1935 gelukte het aan Philips

Kwarts.Gekristalliseerdkiezelzuur(scheikundig SiOa).De groote,zuivere,heldere
kristallen ervan,diein denatuurgevonden
worden,heeten bergkristal.In een museum
te New York heeft men daarvan een zeer
groot stuk.W itte kwartsiseen steensoort,
vinden. Deze is afkomstig van dezachte

kwartsin spletenisafgezet.W anneerdeleisteen verweerd is,komen de stukken witte

kleine kwartslampen voor grooter stroom-

kwartslos;zijwordenmethetwatermeege-

gelegen in hetinsmelten der draden.

spoeld en daarin rondgeslepen.
Amethist is een donkere kwartssoort,die

voor sieraden gebruikt wordt (manchetknoopen,doekspelden,halskettingenl.Reeds
de Egyptenaren kenden amethist.Dehel-

deresoortenervanzijnzeldzaam :menvindt
die in de aderen van granietgebergten.

In BraziliëbijSantaCruziseen bekende
amethistgrot.

Jaspis en saëerzijn ook gekristalliseerde
kwartssoorten.Opaal is ook kwarts,doch
nietgekristallisserd en agaatiseen mengsel
van beide.

Andere kwartssoorten zi
jn graniet, porher,zandsteen, vuursteen. Zand is fi
jn
gruisvan kwarts.
Kwarts trekt water niet aan, zet door
warmte nietuit,krimptnietdoorafkoeling

enisoleertsterk.Bijsmeltingishetmoeilijk
doorzichtig te houden, omdat het dik

strooperig bli
jften moeilijk luchtbelletjes
loslaat.M en maakter kwartsglas van,dat
gebruikt wordt voorlenzen,thermometers

en sterreki
jkers(spiegels,welke geen verwrongenbeeldgeven).Kwartslaatultraviolet
lichtdoor en daarom geven kwartslampen,

een zeerwitlicht(hoogtezonlampen).

sterkte te maken. De moeilijkheid was
Kweb (landbouw). Moerassige grond
met gras begroeid,waar me ninzakt, a1s
men er over loopt.Kwebhaak : een haak
metdrieplattetanden,welkenaarbeneden

zijn omgebogen;eenhakkel.Meteenkweb
haak trekt men den afgestoken slootkant

op den wal.(afb.blz.197).
Kweek (landbouw). Lastig onkruid .in
bouwland,overal bekend onder vele namen :kruiptarwe,peengras,penen,panen,

handsgras,vijter,togel,duinreep,puingras.
Kweek vormt veel wortelstokken, die

moeilijk geheelte verwijderen zijn.Van

ouds worden die wortelstokken aan het

veegevoerd.Zi
jbevattenweinigvoedingsstof,veelvitamines.
Kween.Kwee.In hetM iddelnederlandsch
was een quene een oude vrouw. In het
Engelschwerd queen hetwoordvoor,,eerste
vrouw ''. Thansiseen kween een tweesl
ach-

tigwezen,eenhermaphrodiet,waarbijzoowelmanneli
jkea1svrouwelijkegeslachtskenmerken aanwezig zi
jn.Bij planten isdat
zeergewoon.Bi
jdieren ishetverschijnsel

zeldzaam, en leidt tot onvruchtbaarheid.

KW EERN- LAADBOO M

De aanleg van mannelijke en vrouweli
jke
geslachtsklieren isinelkevruchtgelijk.Pas
in latere tijdperken komt erverschil.Bij
kwenen werd de ontwikkelingsgang gestoord.

Kweern. Handmolen om meel te malen.
ln oude voorschriften leest men, dat
niemand ,,eenigen kweern of handmolen
nnag vervaardigen, hebben of vervoeren,

bekwaam tothetmalenvangraan.''Eertijds
mocht het graan slechts gemalen worden

Kwettelen. Duikeenden vangen met het
kwettelnet. Dit iseen net,dateen halven
meter onder water is uitgespannen. De
randen komen aan de wateroppervlakteen

zi
jn bevestigd aan twee dri
jvende,lange,
dunnepalen,diemeteen li
jn naar elkaar
toegetrokken kunnen worden, zoodat het
netdan een zak vormt.De eendenvanger
loktnu de eenden boven hetnet,trektdan

aandelijn.Deeendenduikendanverschrikt
onderen tegeli
jk sluitzich hetnetover
hen heen.

in den graanmolen, wegens den acci
jns

op het gemaal.
Kweernen is malen met den handmolen.

Kwel.Hetwater,datdoorden di
jksijpelt.
Kwelwater.

Kwelders (landbouw). Buitendi
jksche
landaanwas, begroeid met gras en bij
gewonenvloed droogblijvend.M enspreekt
in Groningen vanW adkweldersen Dollartkwelders.In Zeeland noemtmen ze schor-

ren.Aan den llselmond heeten ze kardoezen. ln Zuid-Holland:aanwassen of

ookgorsen (van gras)maarook,alszemet
riet begroeid zijn (rietgors). Langs de

rivieren:uiterwaard.
De wadkweldershebben heteigenaardige,

datzijoploopen in hoogtenaarhetwater

toe. Dit wordt veroorzaakt, doordat de
stroom van het water sterk genoeg isom ,
behalve klei, ook zand mee te nemen.
W anneernudekwelderoverstroomd wordt,

danzaktterstonddichtbijdenkanthetzand
(omdat de stroomsnelheid daarterstond
kleinerwordt).Aan den waterkantbezakt
dusméér,danaandedi
jkzijdevandekwelder. Hetzelfde verschijnsel ziet men bi
j
beken.
W atopkwelders,schorrenen uiterwaarden
groeit,iszeer voedzaam voor hetvee.Het
kwelderhooiisvan deallerbeste hoedanigheid. Kweldergras is de naam van een

Lummelvan de laadboom.

Laadboom (zeevaart). Een lange spier
(rondhout),waaraan men bijhetlossen en
laden lasten ophijscht.Delaadboom hangt

afzonderlijkegrassoort,zonderuitloopersen

boven het luik,dat toegang geeft tot het
scheepsruim en is aan één der einden
draaibaaraan den mastverbonden meteen

Kwetsen (tuinbouw). Blauwe pruimen
van langwerpigen vorm, tamelijk hard.

lummel(afb.blz.295).Hetandereeinde
(detop)hangtaan een li
jn,dienaarden
top van den mast loopt.Zijdelings zijn
touwen (geitouwen) aan den topvan den

met rechte stengels, groeiend alleen op
zilte gronden.

Een eigenaardigheid van kwetsen is, dat

aan heteind van de piteen 1ospuntje
zit,Kwetsen worden op brandewi
jn gezet
ofgestoofd.

laadboom verbonden,waarmede men den
last buiten boord kan brengen.

Degiektzeilsboom)vaneenkleinvaartuig
isop dezelfdewijze opgehangen en wordt
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op kleine schepen ook als laadboom gebruikt.

Laag (notaris).Van liggen.Ligplaats.In
deuitdrukking :,,tenaasterlaagen minster

schade''#voornamelijkinbepalingenomtrent
dijkenen wegen.,,l-letrecht,aardetemo-

wasJulesVerneookden ti
jd dergifgassen
vooruit.
Een nieuw ti
jdperk brakvoorhetlachgas
aan,toen hetbleek,dathetvoor een kortdurende bedwelmingbijkleinekunstbewer-

kingen (kiezen trekken) geschikt was.
Algemeener werd het gebruik in 1927,

gen halen, te naaster laag en minster
schade.''

toenZaaijerdetoestellenvoorvermenging

Laan.Lossevloerplank.Delanen van een
bedstede,van een roeiboot,van een schip.
Delaningvan een schip :delanen,waarop

keeloperaties blijkthetlachgas bijzondere

menopeentreilerdevischinijsbewaart.
Laatdunkend. Verwaand, aanmatigend,
hoovaardig, opgeblazen, laag neerziend
op anderen,die niettot denzelfden kring
behooren, een overdreven dunk hebbend

vaneigenvoortrefelijkheid,ongepasttrotsch
op eigen aanzien. ,,Van hethondjevan
laatdunkendheid gebeten zijn.''
Labben. Labberen, :odderen, kletsen.

u bbei:kletskous.(alsklappeivanklappen.
Labbekak :kletser.Labberkoelte:dieslechts
het zeildoetlabberen.

Labberdaan (visscherij). Zoutevisch,
gezouten kabeljauw, genoemd naar Le
Labourd in hetZ.van Frankri
jk,vanwaar
degezouten visch eerti
jdsveelwerd uitgevoerd.

met zuurstof en voorinadem inghad verbeterd, waardoor het voor langduriger
bedwelming geschikt gemaakt was.Voor
voordeelen te hebben;het riekt n.1. niet
prikkelend en veroorzaakt geen stikkingsgevoel.De bedwelming wordt met andere
gassen ingeleid en dan metlachgas onderhouden. De patient ontwaakt spoedig,
ondervindtgeenonaangenamenawerkingen
en de Organen worden niet door het gaS
beschadigd.
Doorafkoeling en druk wordthetgemak-

kelijk vloeibaar.Hetkomtalsvloeistofin
stalen Pesschen in den handel.

Lagen (paarden).De.tandeloozegedeel-

tenvandeonderkaaktusschendesni
jtanden

endekiezen,waarop hetbitkomtteliggen.

Lakenvelders(veeteelt).Siervee,datmen
uit liefhebberi
j uitsluitend fokt op een

bepaalde kleur: zwart met een breeden,
witten band over rug en buik.In vroeger

ti
jd waren er veelvan zulkelakenvelders

Lachgas.Een kleurloos gas metzwakken
reuk,dattweemaalzoo zwaarisalsluchten

in de omstreken van Haarlem. De lief-

uit stikstof en zuurstof bestaat (NO ,
stikstofoxydule).Dezuurstofisin lachgas

sedert geslachten lakenvelders geteeld

maar zwak gebonden, zoodat het gas de
verbranding onderhoudt.Een brandende

zwavelstok in lachgas gestoken, blijft

hebberi
j is veelverminderd.Te Epe en
bi
j Utrecht is er nog een fokkerij,waar

worden.Voortszi
jn lakenvelders ook een

slag van hoendersmetzwartenkopen staart
en een witlichaam .Sierhoenders.

doorbranden.Hetgaswerd in 1800ontdekt

en deopwekking,welkebijinademingvan
kleine hoeveelheden ontstond, had de
aandacht getrokken.A4en deed er proeven
mee in gezelschappen en wekte er een

vroolijke stemming mee op.Al spoedig

Lakm oes. Een mengselvan kleurstoffen,
door gisting verkregen uit mossoorten van
de Canarischeeilanden,vanZweden en van
Noorwegen.M en droogt het mos,m aalt
hettotpoederen mengt hetm et kalk en

bleek het echter,dat ook verdooving en
verwardheid konden worden verwekt en

ammoniakhoudendestoffen (vroegerurine)

deproeven werden bespottelijk gemaakt.
Zoo heeftJulesVerne metzijn ,,Dr.Ox
in destad van Quiquendone''een verhaal

vorm van korrelsen dezezi
jn voorweinig
geld bi
jden drogisttekoop.

verzonnen,omtrentdewerkingvan lachgas,
waarmee Dr. Ox het heele Vlaamsche

stadjeQuiquendonebedwelmde.Hiermee

en laathetdan gisten,tot de massa blauw
geworden is.M en geefthetdan somsden

Vroegergebruikte men lakmoesom wollen
stoffen te verven,laterpapier.Tegenwoordig blauwt men er witkalk mee. Een

LAKSCHURFT- LANDDROST

eigenaardigheid van lakmoes is, dat het

dooralkalischestoffen(zooalskalk,kaliloog)
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Hi
j doet echter ook dekwerk en heeft
evengoed zi
jn wachtbi
jhetroer.Degage

niet verandert en dat de blauwe kleur in
rood verandert, wanneer het met zuren
in aanraking komt.M en maakt van deze
eigenschap gebruik,om te bepalen of een
oplossing zuur of alkalisch is. Daartoe
gebruikt men papier in lakmoesoplossing

van een lampenist is wat hoogerdan die

gedrenkt (rood en blauw lakmoespapier).
Erzi
jn in onsland verscheidenelakmoes-

visch van 40 cm lengte,die vooralin den
winter op onze rivieren gevangen wordt.

van een m atroos.

Lamprei(jacht).Jong koni
jn.
Lamprei(visscherij).Prik,negenoog,een

fabrieken.

De zeeprik isgrooter.De lampreigeli
jkt

Lakschurft(landbouw).Schimmelziekte

veelopeen aal,wordtgebakken,en gegeten
m et citroensaus.Verder gebruikt men ze

van aardappelplanten,die bestreden wordt
doordepoterste ontsmetten in een oplossing van sublimaat.

Lameroen (touwslager). Een i
jzeren
oog met een daarin gemakkeli
jk draaibaarhaakje(wartel).Detouwslagerbevestigt de einden van 2--4 draden,waaruit
het touw zal bestaan,aan het lameroen.

alsaasvanhoekwant(bijdebeugvisscheri
j).
Vroegerhaddendebeugvisscherseenprikke-

bijteraan boord,een jongen,die de prik
m et een knauw achterhetoog moestdood

bijten,voordat hetdierin mootjeswerd
gesneden.Devisscherbewaartzijnprikken
in den prikkenbak.W anneer hetwaterin

die bak maarin beweging blijft,gaat de

Hij looptdan met zi
jn draden naar het
eindevandebaan;hi
jlooptdusdedraden
uittusschen lameroenen twijnwiel.Opdat
dedraden den grond nietzullenraken,zijn
daartusschen krikken geplaatst, dat zijn

prik niet dood.Vandaar het spreekwoord

ken zijn houten pennen gestoken en de

(ziedooierzak),komtlangzamerhanddieper

staken metdwarsarmen erop.Op die krik-

onderdevisschers:men moetzijn prikken
levendhouden:aandezaakbli
jvenwerken.
Lam svlies. De vrucht, die zich in den
wand van de kiemblaas heeft ontwikkeld

gedraaid kunnen worden met behulp van

in de kiemblaas te liggen en ten slotte
stulptde wand zich om de vruchtheen en
snoertzich af.Daardoor wordt de vrucht
omgeven door een vlies,dathet lamsvlies
heet,aldus genoemd,omdathetvoor het

een wiel. De klosjes draaien dus elken
draad ineen.Dan loopthijde baan terug

een drachtig schaap.Hetvlies vormt een
holte, waarin de vrucht komt te liggen,

touwslagerlegtnu den draad telkenstusschen twee van die houten pennen.Aan

het einde van de baan bevestigt hi
j de
einden van de draden aan klosjes, die

en neemtde draden van dekrikken af.De

draden,die sterk gewrongen zi
jn,draaien

dan vanzelfmethetlameroen alsdraaipunt
toteen touw ineen.

Lamfer.Floers,sluier.Fijn gaasofeen
sluiervan datgaas,rouwsluier,rouwNoers,
vooral vroeger om den hoed gedragen.
ZwartPoers en lamfers om de hoeden van
aansprekers.M eteenlamferkleedomhangen.
Vendelsm et zwarte lamfers om:oerst.

Lammetje (dieventaal). daalder.
Lammetlespap (keuken).Papvantarwemeelen melk,metstroop ofbruine suiker
gegeten.

Lampenist (zeevaart).De matroos,die
tot taak heeft,de lampen te verzorgen.

eerst gevonden werd bi
j het slachten van

hetisdun endoorschijnend,zonderzichtbare bloedvaten. In de holte vormt zich

hetvruchtwater,waarin de vruchtdrijft.
Hetlamsvlieszetzich voort om de navelstreng en omgeefudiea1seen scheede.

Landdrost. Door de omwenteling van
1795 verdween het oude ambtvan drost,
den vertegenwoordiger van den graaf in

zekergebied,latervan deStaten.Hi
jwas
in hoofdzaak met de hooge rechtspraak

belast(ziedrost).
Onder Lodewijk Napoleon herleefde de
naam.Dehoofdenvan departementen werden toen landdrostgenoemd en dehoofden

van kwartierenheettentoendrosten.Bijde
staatsregeling van 1813 verdween de naam
voorgoed.De landdrostwerd prefect,later
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gouverneur der provincie en heet thans
Commissaris der Koningin.
In de Kaapkolonie was de landdrost de
vertegenwoordigerderregeering.InBatavia
was vroeger ook een landdrost, tevens

vaste woonplaats. Strafbaar gesteld ter
beveiliging van hetplatteland.

baljuw derstad.

werkzaamheden teverrichten.M en onderscheidt hier te lande een geëxamineer-

Landjuweel. De pri
js,dievroeger door
deoverheid werd uitgeloofd bi
jdenplechtigen wedstri
jd tusschen de rederi
jkers.

den landmeter(beëedigden landmeter) en

Later gebruikte men het woord voor het
feest, dat daarmede gepaard ging. De
,#kamers''van ,,hetland''#datisde streek
of het gewest,werden tothetfeestuitge-

noodigd.Erwerden ookpri
jzenuitgeloofd
voorhen,die hetverstkwamen ofdie de
schoonste verlichting voor den optocht
hadden meegebracht. Die feesten waren

kostbaar;bekend om zijn prachtwashet
landjuweel van Antwerpen van 3-24

Landmeter.Iemand,dieerzi
jnberoepvan
maakt,land op temeten en bijbehoorende
een landmeter van het Kadaster.Aan de
Hoogeschool te Delft is een kostelooze
leergang,zonderden eischvan een voorop-

leiding.Dezeduurt3jaar,omvatwiskunde

en landbouw en geeft na voleindiging het

recht op plaatsing als landmeter bi
jhet
Kadaster. Ook petroletlmmaatschappi
jen

vragen landmeters.Voor de studie van
Indisch landmeteriseen toelagevanduizend

gulden en vri
jcollegegeld beschikbaar na
een vergelijkend examen.

Augustus 1561.Aan den optocht van dat

Landraad.ln hetalgemeen een raad,die

feestnamen1900rederijkersdeel,tepaard

een regeering bijstaat b.
v. DeGenerale

of in praalwagens, gedostin Puweelmet
goud- en zilverbrokaat. In 1559 werd er

teGenteen landjuweelgehouden,waarbi
j

een ,,sinnespel'' moest worden voorgedragen,waarin devraagwerd beantwoord :
,#
welck den mensch stervende,meest ten

troostis.''Voorvele rederijkerswas dat
een gelegenheid om hun protestantsche

gevoelens te doen blijken. Zoo hadden
delandjuweeleninvloedopdeverspreiding
van de Hervorming. Deze ,,sinnespelen''
deden uitsluitend zinnebeeldige personen
spreken,die onderwerpen behandelden van

zedekundigen of staatkundigen aard.Zij
waren gekennaerktdoor een langdradigen
redeneertrant.
Reedsin de15eeeuw werden in de Zuide-

lijke Nederlanden landjuweelen gehouden.
Zijbleven daarin zwangtotde17eeeuw :
nadenopstandtegenSpanjewashetgedaan
metden luisterder landjuweelen en ook
de kunstderrederijkersging achteruit.
In de dorpen had men klelnere feesten,
haagspelen geheeten,waaronder men ook

schutterswedstri
jden verstond.
Thans wordt het woord landjuweelnog

Landraedt der Geûnieerde Provinciën.
In lndië:de gewonerechtbankvoorinlanders en vreemde oosterlingen.De Raden

van Justitie berechten misdaden van
blanken.Een rechtsgeleerde is voorzitter,

inlandsche hoofden en jonge inlandsche
juristen zijn leden.In de hoofdplaatsvan

elke afdeeling,bestuurd door een resident
of assistent-resident, is een landraad
gevestigd.
Van den voorzitter wordtveelkennis van
de landstaal gevergd, want de landraad

gebruikt geen tolken,tenzijinbijzondere
gevallen.Op vri
jspraken is geen beroep.
Op veroordeelingen is beroep bi
j het
Gerechtshof,waarbi
jeen nieuw onderzoek
niet plaats heeft en alleen op de stukken
geoordeeld wordt.

Lam Gods. Agnus Dei. Een woord,

gebruiktdoorlohannisdenDooperom den
Christus aan te wijzen a1s zoenoffer.
Joh.1,29:,,Desanderendaagszaglohannes
Jezus tot hem komen en zeide: Ziet
het Lam Gods,datde zonden derwereld

wegneemt.''Devergelijkingvan Jezusnaet

Landlooperij (recbten). Rondzwerven

het Lam komt dertig maal voor in de
Heilige Schrift.
AgnusDeiwordtook genoemd een gebed,
datmetdie woorden begint.
Het Lam Gods wordt in de beeldhouw-

zonder middel van bestaan en zonder

kunstenop schilderi
jen afgebeeld meteen

in Vlaanderen gebruikt voor tooneelwed-

stri
jden,uitgeschrevendoordel,koningvan
België.

LANDRECHT-LANGE JACHT
kruis of naeteen vaan.Sonas liggende op
een boek.

Landrecht.Voor hetjaar 1800 gold in

lndië het landrecht, een samenstel van
wettenengewoonten ten plattenlandein het
gebied van een landsheer,die landrechter
was.Ookbestondtoenhetstadsrecht,datbi
.j
wijzevanprivilegeaandesteden geschonken was.Buitendien waser hetleenrecht,
W aafover de l
eengerechten oordeelden.Al
dat gemeene of inheemsche recht werd
in het begin van 1800 afgeschaften door
hetRomeinsche recht vervangen.
D eoude naam landrechterbleefniettemin
bestaan.Deze isthansde alleensprekende
rechter voor overtredingen, verduisteringen, kleine oplichtingen en diefstallen,
begaan doorpersonen van allerleilandaarden.D elandrechterisdaartevens politie-

rechter.Hi
jisbuitengewoononafhankelijk,
daarvanzijnuitspraken geen beroepopen
staat.W elkunnen deveroordeelden bi
j

ingevoerd. De landrente bracht in 1912
twintig millioen op;de verponding twee
m illioen.
Landsknecht. Soldaat te voet, beroepssoldaat,voetknecht, in de legers van de
16de en 17de eeuw.De naam ging teloor.
Voorts is landsknecht de naam van een
k-ansspel met kaarten. Lansquenet is de
Fransche verbastering daarvan.

Landstorm (leger).Hetdeeldermannelijke bevolking,datnietbehoorttotleger
ofvloot,dochdatinoorlogstijdkanworden
opgeroepen.

Landvast(scheepvaartl-M eertros,meertouw.Tros om het schip aan de kade of

aandeboeienvasttemaken.tafb.blz.299).
'

-

wikkeld toteen soortberoepsrechtbi
jhet

-

Gerechtshof,het adviseerend lichaam.van
den Gouverneur-Generaal.Hierdooriseen
tegenwicht voor de macht van den landrechterontstaan.
rechters rechtsgeleerden,maar op verreweg

;
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belasting berust op de opvatting,dat het
land eigendom van den Staatisen datdus
debelastingalshuurmoetworden opgevat.
Deze belasting kwam in de plaatsvan de
verplichting tot levering van arbeid en
goederen.
Van de meeste gronden der inlanders

bestaat geen titel van eigendom (eigendomsbewijs).Deze gronden vallen onder
delandrente,terwi
jldie,waarvan we1een

titelbestaat, onder de verponding vallen.
Verpondingisdenaam voorgrondbelasting
in lndië. Deze belasting werd in 1823
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Landvast .

gepensionneerdebestuursambtenaren of01*
hcieren.

bestuur heeft ingevoerd op Java en op
Madoera.(Eng.landrent:landhuur).Deze

*k
%

K,

de meeste plaatsen zi
jn de landrechters

Landrente.Benaming van een belasting
opdeopbrengstvan landeri
jenin Nederl.Indië,welke Raf:es onder hût Engelsche

N

-- *

den Gouverneur-Generaalgratievragen en
dit recht heeft zich langzamerhand ont-

Opdegrooteplaatseninlndiëzi
jndeland-
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Landzaat. Inwoner,tegenover vreemdeling.Zaatkomtvan zitten,datisbewonen.
Friesch :zate:hoeve.

Landziekte. lnheemsche ziekte, endemische ziekte.Ziekte,diein een bepaald land
vaak voorkomt,zooalskrop in Zwitserland
en moeraskoorts in Noord-Holland.

Lange hond (jacht).W indhond.ln de
jachtwetvan 1923.wordtondereenlangen
hond verstaan:een hond,die door zi
jn

lichaamsbouw in staat is,een haas in te
loopen,ook alishetgeen zuiverewindhond.
Hetisverboden,zich m eteen langen hond
buiten de openbare wegen te bevinden.

Langejacht.Hazenjachtmetwindhonden,
zondergeweer.Sedert1923isdelangejacht
verboden.

300

LANGE VIN GERS- LAT

Lange vingers (keuken). Lange,smalle

ingelost.In 1915 werden zi
j tegen 4 g1d

reepen Vaneen Vingerlengte,gesneden Van
gebak,gemaaktvan een roomachtig,luchtig
deeg.Datdeegisgemaaktvanbloem ,boter,
suiker,eieren enbakpoedermetvanillemerg

hetstuk verhandeld.Van de Northwestern
Hypotheekbank bestaan er ook lappen,

en citroenraspsel.(afb.blz.300).

in de overwinst,nadat6% op de gewone
aandeelen isuitgekeerd.

bewi
jzenvandeelgerechtigheid (aandeelen),
die telken jarerechtgeven op een aandeel

Lappengacht. Hazenjacht, waarbij de
boschrand,a1sdehazennoginhetveld zijn,
wordtafgezetmet draden,waarvan lappen
afhangen.W anneer de hazen terugkomen

langs hun wissels (hazenpaadjes),durven
zijom delappenhetbosch nietin.
Lapzak.Een zak metgereedschappen voor

kleine herstellingen,in het bi
jzonder bij
een brandspuit.

Lapzalven (zeilvaart). Teren van het
Lange vingers.

want.Insmeren van stalen kabelsmettraan

Langsscheepstuig. Een zeiltuig, dat in
gewone omstandigheden in de lengteas
van het schip loopt,in tegenstelling met
dwarsscheepstuig, waarvan de zeilen aan
raas hangen.

Last. 1. Handelsmaat voor granen : 30
Hl.Een lastrogge,een lastmaïs.De bena-

Langspan (paarden).Tweepaardenvöör

elkaar gespannen.

Lapel(kleermaker).Onbslag van dejas.
Een bloempjeop delapel.

en van touwen m et teer.

mingiszeeroudendagteekentuitdentijd,

toen men het graan met paard en wagen
vervoerde naar de markten.
2.Een maatvoorbinnenschepen :2000 Kg.
Deze wordtechterook welaangegeven in
tonnen van 1000 Kg.De inhoud van zeeschepen wordt aangegeven in tonnen van
2,83 kub.meter:registertonnen.
3.Een maatin den haringhandel:een last

geldtalseen fout,wanneerdekleurranden

haringis17 kantjes(een vatvol).Ergaan
600- 1000 haringen in een kantje. Een
loggerbergt600kantjes.
Lastdrager (bouwkunde).Eenbeeldwan
een menschelijkegedaante,die op hoofd

ineen loopen. M erkwaardigerwi
jze zi
jn
lapjeskatten altijd poesen,nimmerkaters.
Zij komen voort uit een zwarte moeder

en schouders het balkwerk van een gebouw torst.

en een rooden vader.De roode kleurkomt

Lat (timmerman). Bezaagd hout van

geringe breedte en dikte.
Enkele 1at:panlat:22 x 35 mm .
Dubbele lat:35 x 47 mm .
RuiPat:35 x 35 mm .
Zoomlat:22 x 47 mm .
Tengellatofrinkellatoftuinlat:9 x 22mm .
Roe:at:50 x 70 mm ,metschuine kanten,
voorzinken daken.

Lapjeskat. Een kat met drie kleuren :

oranje,zwarten wit,op zoodanige wijze
verdeeld,dathetlijktalsofhuidlappenmet
verschillend haar bijeengevoegd zijn.Het

alleen bi
j katersvoor.De naam lapjeskat
is zeersprekend. De Engelschen zeggen:
turtoiseshelland white''.
Lappen (effectenhandel).Fondsen zonder nom inale waarde,dieterbeurzetegen

#,eensgevend geld''(een som in eens,een
bepaalde som) verhandeld worden. Zoo
werden in 1903 Portugeesche rentelooze
stukken uitgegeven,die na 99 jaar tegen

30 milreis (30 x f2,70) zullen worden

Lat (waterbouwkunde).Ri
jswaardenlat,
wilgentakuitdegrienden.zijndelattenniet
recht en glad,dan worden zegebruiktals

LATEI- LAVENDEL

tuinlatten (om er tuinen,heiningen van
temaken).Zi
jnzi
jrechtengladydanworden
ze gespleten tothoepelsvoorharingtonnen

(haringband)
..
Bleeslattenofbleesgaarden zi
jntakken met
een pluim.
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ren (sporen, dakribben), onder dedakpannen metrietheeftaangevuld.
W anneer in vochtige ruimten droppels
aan den zolder hangen,doordatderuimte
boven den zolderzeer koud is,dan latert
men de zoldering en beraapt men hetriet

metkalk'
.De zoldering bli
jftdan droog;

'

hetwaterslaaternietmeerop neer.
z *hh < * x..f #

.: .

a

Q

Latierboom (paarden).Afscheidingvan

* *% *

'

de standplaatsvan een gestald paard in den

vorm vaneenboom (eenbalk),dieaanbeide
einden isopgehangen.

Latoenkoper.Bladkoper.(hetFr.laiton):
geelkoper, dat 65% koper en 35% zink

ç

bevat en dat zich laat walsen tot dunne
platen,die men latoenkoper noemt.
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Laveien (jacht).Rondloopenvanwildom
voedsel te zoeken.Lavei zoeken. W aar-

schijnlijkishetwoordafgeleidvan hetoudFranschew.w.lavéer:heen enweerloopen.
Vroegerzeimen :langsdestraatlaveien.

.M

Latei(bouwkunde).Raamdorpel,onderslagbalk.Een houten ofsteenen balk boven
een raam-ofdeuropeningin den muur.De
latei draagt het bovenliggende metselwerk
en wordttoegepast,indien men geen bogen
wilmetselen.Boven de lateien onderden

muur legt men gewoonlijk een breede

1ap lood, die buiten de latei uitsteekt.
Vroeger werd het uitstekend gedeelte
vanhetlo
tvo.
rmi
oofdkgroo
imp)
Afgb.
omgebogen(zaling,
legering
blz.304.Tegenwoordig buigt men het gedeelte, dat in
den muurkomt,rechthoekig om en metselt
het in. Het water, dat tegen den muur
regent en boven het raana naar beneden
loopt,kan dan niettusschen lateien muur
naarbinnen komen.
Vroeger gebruikte men houten lateien,
die versierd werden. De tegenwoordige

lateien van gewapend beton(afb.blz.301)

zijn nietzoo sierlijk alsdehoutenen ook

minder fraaidan bogen in den muur.Afb.
blz.6.

Lateren (bouwkunde).Metrietbekleeden.Een gelaterd dak is een pannen dak,

waarbij men deruimtentusschen despar-

Laven (looierij).Doenopzwellenvandete
looien huid doorzuren(zoutzuur,zwavelzuur).Om deopzwellingtetemperen voegt
men voorzichtig oplossingen van looizuur

(eeklaf)bijdezuren.Testerke lavingzou

de huid onbruikbaar maken. De laving

duurtveertien dagen. Dagelijks worden
dehuiden opgetrokken (uithetzuur getrokken),terwijlde oplossing telkens op
de goede sterkte wordt gebracht.

Lavendel. Een lipbloemige plant,die in

Zuid-Frankrijk en in Spanje wordt verbouwd en verhandeld.De plantkomt ook

in onze tuinen voor.Het zi
jn struikjes,
die langzaam groeien,maar op den duur
wel een m eter hoog kunnen worden.De

bloemen,bladeren en bladsteeltjeshebben
een heerli
jken geuralsze gedroogd zijn;
M en vulterkussentjesmee,diemen van
ouds tusschen het linnengoed in de kast
legt.ReedsdeRomeinenkendenhetgebruik

van lavendelin waschwater(lavare:wasschen) en de oudeArabieren noemdenhet
een doeltreffend middel om de lichaamsgeuren te Verbergen.Thans,nu nAeer Van
badkanaers gebruik gennaakt wordt, is
lavendeldaarvoorniet naeer noodig,nnaar
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LAZERIJ-LEDERHUID

toch gebruikt men nog veellavendelzeep
enlavendelwater.Lavendelwater,vermengd

metazi
jn enrozemarijnen blauw gekleurd
metindigocarmi
jn,ishetbekende,,vinaigre

de u vande''. M et muskus kan lavendel
nietdoelmatig vermengd worden.
Lavendeloliegebruiktmen om op porcelein
te schilderen. Spiekolie is een mindere

soorttziealdaar).Lavendelwaterisdenaam

van een oud-Hollandsche likeur, evenals

weegbreewater,rozemari
jnwater,drie-maaldrie en Roosje zonderDoornen.Thans
hebben die likeuren Fransche namen.

doorishetvaak mogelijk geweestvervalschingenvanoudeschilderi
jenteontdekken.
Andere blauwe verfstoffen heeft men ook
dennaam van lazuurgegeven.Zooheeftmen
salpeterzuurkoper, donkerblauwe kristallen, die water aantrekken en vervloeien

en die men in katoendrukkeri
jen en in

vuurwerkfabrieken a1s kleurstof gebruikt,
den naam koperlazuur gegeven. Lazuurblauw iseen blauweverfstofbestaande uit
blauwe klei.

Leb (landbouw).Puntigespade.Hooileb:

Lazerij.Ziekte van Lazarus,melaatsch-

steekgraaf met lange dwarse greep voor
tweehanden,om een vak uitden hooiberg

Zijleefden van giften,maarmoesten op

tesnijden.(In deNoordelijke provinciën).
Een botisookpuntig,maarhierbijzi
jn de
scherpezijkantennietrecht,dochgebogen.
(in Holland een graafgenoemd).

heid. De melaatschen vonden vroeger
onderdak in Leprozenhuizen oflazaretten.

straat hun nadering met de klap aankon-

digen (op de klap loopen).In Lukas 16

vers 19- 21 staat vermeld,dat Lazarus,
bedekt met zweren, waaraan de honden
lekten, voor de poort van het huis des

ri
jken mans, om kruimkensvan de tafel

bedelde.Lazarus werd debeschermheilige

dermelaatschen.(ziemelaatschheid).

Lazuursteen. Blauwe,ondoorschi
jnende,
uit hard kiezelzuur bestaande steen,met
goudgelestippen en aderen,dieveroorzaakt

worden door bijmenging van koper.De
blauwe kleurvan lazuursteen isaan koperverbindingen te danken. Evenals alle

kwartsislazuursteen goed tepolijsten en

werd daarom vanoudsalssiersteengebruikt,
Vroeger maakte men van dezen steen

schilderijverf:alle blauwe kleuren waren
lazuursteenblauw.M en verhitte den steen
voorzichtig en dompelde hem daarna in

koud water,w-aardoorhi
jvergruisde.Het
gruiswerd metazijn uitgetrokkenom alle
koolzure kalk te verwijderen en daarna
werd hetmet lijnolie,was,hars en pek
gemengd,waardoorde korrels goed samenpakten. De massa werd dan onder water

gewreven,totdathetgruisfi
jn wasen het

Leb.Een stof,die gevormd wordt in de
klieren van de maag en in dealvleeschklier

vanmensch endier.Zi
jdientvoordevertering van heteiwitin hetvoedsel.M agen
van kalveren en schapen houden veel leb

in hetslijmvliesopgesloten en daarleb de
belangri
jke eigenschap heeft,kaasstof te
doen stollen,maaktmenindekaasmakerij
gebruik van gedroogde kalvermagen,om
melktedoen stremmen,waarnamendekaas
kan Vergaren.
'Iet gedroogde slijmvlieskan verpoederd
worden en heet dan lebpoeder. M enkan

ook de 1eb metwater uit het sli
jmvlies
trekken en dan krijgt men lebextrakt.
Poederen extraktzijnhandelsartikelen.
Bi
jherkauwersheeftdemaag vierafdeelingen : Ongekauwd voedsel komt in de
pens,gaatnaarde muts,waarhetgeweekt
wordten willekeurig kan worden opgerispt
naar den mond.Na herkauwing komt het
in de boekpensen van daarin de lebmaag.

Bijkalveren isdelebmaaggroot.
Lederhuid (ontleedkunde). De huid,

water zich blauw kleurde.Het zwevende
poeder liet men bezinken.Dit bezinksel,
datten slotte een geringe hoeveelheid was,

welke het lichaam uitwendig bekleedt,
bestaat uit twee lagen :de opperhuid en
de lederhuid.De opperhuid heeftzenuwen

(slechts 3 %) noemde men ultramari
jn.
Die ultramari
jn was peperduur. Sedert
honderd jaar is echter het kunstmatige
ultramarijn in gebruik,dat goedkoop is.

noch bloedvaten.Bijeenblaarisdeopper-

Ditisechtereen geheelandere stofen daar

huid opgelicht.De lederhuid is dik,heeft
bloedvatenenzenuwenenis,doorhetonderhuidsche bindweefsel, verschuifbaar aan
hetlichaam verbonden.

LEEKEBROEDER- LEEW IEKEN
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Leekebroeder. In de katholieke Kerk :
een kloosterling,die we1degeloften a:egt,

Leerrede.Preek.Een vooreen vergaderde
gemeente gehouden rede,tergodsdienstige

maar niet(zooals een pater)tot priester
gewijd is. De leekebroeder draagtzorg
voor de stoffeli
jke zaken in het klooster
twerkbroeder),wijdtzich aanhetonderwijs
(schoolbroeder), of aan ziekenverpleging
(pleegbroeder).

onderwi
jzing,vermaning,verheëng,ver-

Leem .Leem isalluviale klei,die van de
gewone diluviale klei verschilt, doorhet

vele fi
jne zand,dater in voorkomt.Dat

is en waarovergeen redeneering wordttoegestaan.Een waarheid,welkedoorde Kerk
wordtbeleden.Leerstellige waarheid.

voorvormzand inijzergieteri
jen.Doorhet
zandgehalte krimpt leem ook weinig bij

Leerstoel.Hoogleeraarschap.Letterli
jkde
stoel van waar de hoogleeraaronderwijs

zand maakthetleem vormbaaren geschikt
droging.Op zich zelfisleem onvruchtbaar,
alhoudthetookwaterbetervastdan zand
en albevathetwatkali.Leem doorzandgrond gemengd,verbetertden inwendigen
bouw van den akkergrond en maakt dien
meer vochthoudend. Leem ,dat een paar
dm onder de oppervlakte van den akker
voorkomt,maakt het land ongeschiktvoor
bouwland,niet voor weiland.Hetverhin-

dert n.l. de doorzijging van hetwater.
M ergelgrond bevat,behalve koolzure kalk,
ook leem en zand.Dekoolzure kalk spoelt
uit, later ook het leem , zoodatmen in
streken,waarmergelis,eersteen laag zand
aantreft, daaronder leem en daaronder
m ergel.

Leen (beurs).Hetisvroegerin Friesland
vaak voorgekomen,datbijtestamenteen
fondswerd aangewezen,waaruitde studie

van jongelieden uithetgeslacht van den

er:aterbetaald moest worden. Somswerd
het tiendrecht van een hoeve daarvoor
bestemd.M en noemt zulke fondsen nog
leenen.Dieleenen bedroegenmeestalkleine
SonAnRen .

Leenspreuk. Baeldspraak. Overdrachte-

li
jke uitdrukking, zinnebeeldige aanduiding.(b.v.roosvooreen jong meisje).
Leerdicht.Een dichtstuk,dateen onder-

werp behandelt,waarbi
jhetbespiegelende
en het leerzame op den voorgrond staan.
Didactische poëzie.

#,HetHuwelijk''#vancatz,,,Deschepping'',
van Ten Cate en de gedichten van Van
Alphen staan a1sleerdichten bekend.

troosting, waarschuwing, naar aanleiding
van eengedeeltederHeiligeSchrift.

Leerstelling.Dogma.Leerstuk.Eén der
stellingen van een godsdienstige leer, een

geloofspunt.Een scherpomli
jnde geloofswaarheid,waaraan geen twi
jfelgeoorloofd

geeft.Een nieuwen leerstoeloprichten,een
leerstoelbezetten,totden leerstoelgeroepen worden, een leerstoel vestigen, een
leerstoelbekleeden.
Leertouwen.Bewerking van het leer na
het looien,bestaande in kloppen,smeren,
verven,waardoorhetleereen fraaiervoor-

komen verkrijgt.
Leesblindheid. Onbekwaamheid tot het
vormen van schrifteekens tot woorden.

De oorzaak van dezeafwi
jking is gelegen
in een ziektevan de achterhoofdskwab der
hersenen.
Leewater. ln het algemeen is leewater
een ophoopingvan vochtin een gewricht,

hetzijdoor geweldsinwerking,hetzi
jdoor
oorzaken in hetgestel.Hetvochtkan wate-

rig,etterigofbloederigzijn.
In hetbi
jzonderisleewaterdenaam van
een ziekte bi
j kalveren,veulens enjonge

hoenders.Hetwezen derziekte is bekend
geworden door onderzoekingen vanPoels,
diealsoorzaakeen smetstofvond,binnengekomen door de navelwond.Deze veroorzaakt bloedvergiftiging, gepaard met gewrichtsaandoeningen.
In Groningen heetdeziekte:verzuigen en
inanderestreken :veulenziekteoflidziekte.

Leewieken.Verwi
jderen van het laatste
lid van een vleugelbijjonge vogels om

hen hetvliegen tebeletten.Aan hetlaatste
lid bevinden zich acht slagpennen, dat

zijn de groote pennen,die eigenli
jk het
lichaamsgewicht dragen. De geleewiekte

vogelkanhetevenwichtbijhetvliegenniet
bewaren.
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LEGERING- LEIDSCHE FLESCH

Legering (bouwkunde).Zaling,zaalgoot
of krimp. Een gootje,gemaakt van een

Legger (scheepvaart),een oud vaartuig,

looden plaat, dat het water afvoert, dat

dat als aanlegplaatsvoorschepen gebruikt
wordt.

van de zijvlakte van een muur omlaag

.

stroomt.De overgang van een schoorsteen

enhetdakismoeili
jkwaterdichttemaken.

(Veeteelt),eensli
jmbeursjeaandebuitenzijdevanhetspronggewricht(bijden hak)
bijkoeien,ontstaan doordruk op hetge-

M en gebruikt dan een looden plaat, in
de voegen van de muren gemetseld entot
een legering onagebogen.
I)e nauuropening van vensters wordt aan

wricht,wanneerhetdierligt.

de bovenzijdebegrensddooreenlatei,een

zijn bestemd.Indien een weg op dezen

balk,die hetgedeelte van den muurboven
de raamopening draagt.Tusschen muuren
latei wordt het water,dat van den muur

legger voorkomt,kan de eigenaar hem
niet afsluiten.

naar beneden stroomt, gemakkelijk naar
binnen geblazen. Een legering boven de
lateivoerthetwater afen verhindert,dat
de muurinwatert.

(Beheer),li
jst,klapper,dossier,omslag.
Leggervanwegenenvoetpaden,iseenlijst

der wegen,welke voor openbaar gebruik

(Timmerman).Liggendebalk.
(Molenaarl.Liggende,onderstemaalsteen.
Legpenning. Rekenpenning.Vroeger ge-

bruikte men penningen bij het ci
jferen.
Men legde daarbijdepenningen op ri
jen
en onderscheidde de rij der eenheden,
tientallen enz.Die penningen waren van
koper,zilver,soms van goud.Er stonden
godsdienstige afbeeldingen en spreuken op
of afbeeldingen van gebeurtenissen uit

den tachtigjarigen oorlog. In ambteli
jke
diensten verschafte de overheid geregeld
legpenningenaandeambtenaren.Lateront-

vingen zi
jeentoelageom hunverzameling
legpenningen in orde te houden.En zoo
werd die gewoonte een bate voor de
ambtenaren,zoodat men voortaan emolumenten,legpenningen ging noemen. ln

den laatsten ti
jd noemtmen een herinneringsmedaille een legpenning.

Legwaring (scheepsbouw).W aring,legwegering.De dikke planken,die op het
dek van houten schepen langshetscheepsboord liggen en a1s loopvlak dienen.Het
deelvan hetdek,waaropdieplanken liggen

(dustusschen denneboom ofluikhoofd en
de verschansing)heethetgangboord.I)e
legwaring istweeplanken breed.Tegenover
Zaling,Legering of Krimp.

Legger (kadaster). Een naamlijst der

belastingplichtigen inzake de grondbelasting, waarin achter de namen tevens de
nummers der perceelen van het kadaster
vermeld staan.De leggers dienen nieta1s

bewijsvaneigendom enwordenalleenvoor
dendienstdergrondbelastingbijgehouden,
Zijbevinden zich in hetgemeentehuis.

legwaring'' (liggende planken) staat de
rijswaring (afb. blz.99) de staande
planken,die uithetdek opri
jzen en het
luikhoofd vormen.
Leidsche bullen (koekbakker). Zeker
droog gebak opJanhagelgelijkend.
Leidsche Flesch.Een toestel,datin 1746
door M usschenbroek, hoogleeraar in de
natuurkunde te Utrecht,Leiden en Duis-

burg is uitgevonden, samen met zi
jn

LEM EN- LEM OENAPPEL
leerling Cunaeus. Het is in staat groote
hoeveelheden electriciteit te verzamelen.

Hetbestaatin zijn oorspronkelijken vorm

uit een glazen Hesch,van binnen en van
buiten tot halve hoogte met bladtin bekleed.Een koperen staafgaatdooreen kurk
naar binnen en raakt met een geleidend
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Voltaaan(1783),datereenkleinelectrisch

spanningsverschil bestaat op de plaats,
waar koper zink raakt.Naar dit beginsel

maakte hi
j zi
jn ,,Zuilvan Volta''.
Ookbijhetgebruikvanzeekabelsheeftmen
metdeverschi
jnselen derLeidscheFlesch
te maken.De zeekabelis m et een groote

kettinkjehetbladtinvan binnen.W anneer

LeidscheFleschtevergeli
jken.Debinnen-

men nu de staafmetéén derpolen van de
electriseermachine verbindten hetbuitenbekleedsel met de aarde,dan worden de
beide lagen tin electrisch geladen : de
binnenlaag doorde machine en debuitenlaagdoor,,inductie''.Houdtmen één hand
op hetbuitenbekleedselen raaktmen met
deanderehand destaafaan,dan voeltmen
een krachtigen electrischen schok. De
hoeveelheid electriciteit, die de Leidsche
Fle:ch kan vasthouden,isveelgrooter met,
dan zonder de buitenstebekleedingen het
spanningsverschil is in het eerste geval
hoog genoeg,om een vonk tegeven.
De proefneming met de Leidsche Flesch
was het begin van het onderzoek van
electriciteit van hooge spanning. Later
heeftmendeLeidscheFlesch den naam van
electrische condensatorgegeven.M en heeft
doorlading en schakeling in een reeksvan
verscheidene Leidsche Flesschen,spanningen van 2,4 millioen voltbereikt.
M en zag,dat,indien men een koperen plaat
met de electriseermachine laadt,ermaar
weinigelectriciteit in overgaat.Indien men
echter tegenover de koperen plaat een
tweedekoperen plaatopstelten dietweede
plaat met de aarde verbindt, neemt het
opnemingsvermogen van de eerste plaat

draad is de koperen staaf,de isolatiehet
glasen hetzeewaterisdebuitenbekleeding.

belangrijktoe.

Vervangt men de luchtlaag tusschen de
platen door glas,dan neemt de plaat nog
meer electriciteit OP. Zoo heeft naen een
glazen plaat aan Weerszj
J* met bladtin
bekleed en gevonden, dat het vermogen
grooter is, wanneer de glazen plaat dun
is. M en heeft toen een condensator gemaakt uit vellen bladtin,van elkaar gescheiden door paraënepapier.Deze wor-

Er zi
jn groote hoeveelheden electriciteit
noodigaleer,aan heteind van den zeekabel,

teekensmerkbaarzijn.
Eenradioweergeverkrijgteenveelzwakker
geluid,wanneerdeze door midde!van een

loodkabel(kabelmetlooden mantel)met
het radiotoestel is verbonden.De looden
mantelhoudtdoordeinductieden stroom

tegen.

Electrische visschen, sidderalen, sidder-

roggenvormen,opdewi
jzevan dezuilvan
Volta,electriciteitin hunnespieren,terwi
jl
de electrische lading op een wi
jze,die

overeenkomt met de Leidsche Flesch,
verhoogd wordt.

Lem en (vlasscherij).Liemen.De houtachtigestukjesstengelvan hetvlas,welke
bij het zwingelen los raken en uitvallen
Het,,lint'',devezels,blijven over.
Lem m er. Lemmet. Het blad,de kling
vaneen mesofvaneensabel.(
.La
t.:lamina).
Lem m er aak.Een vaartuig,datveelop

eenboeiergeli
jktenvaakalsjachtgebruikt
wordt. De Lemmer aak is breed,heeft
een naar binnen gebogen boeiing en een
stomp voorschip.
Lem m et.De kousvan een lamp ofdepit

van een kaars. ,,Mijn levenslamp heeft
nauw lemmetmeer.''

Lemoen (paarden).Inspan.Deboomen,
waartusschen het paard voor den wagen
loopt.Af1.van hetFr.Limon.

den nog toegepast bij inductieklossen.
W ordtdezooeven genoemde koperen plaat
geladen en neemt men de plaat met de
aardverbindingweg,dan komtdegebonden

Lem oenappel. Een appelboom in 1885
doorNotarisvanden Ham te Lunteren ge-

electriciteitvri
jen neemtdespanningtoe.

maariszonder blos;de kleur is groen,en
wordtlatergeel.Hetvruchtvleesch isgeelwit;desmaakiszacht-zuuren hetvleeschis

H ierop berustde meting van kleine span-

nigsverschillen en op deze wi
jze toonde
W oordverklaring.

kweekt.Deappelgelijktopeengoudreinet,

LENDEN BLOED- LETTEROM ZETTING
sappig.Deboom groeitvlug,isnietvatbaar
voor ziekten, heeft a1s hoogstam veel
ruimte noodig en draagt pas op lateren

leefti
jd.
Lendenbloed (veeteelt). La1 of bulk,
een hersenziekte bi
j mestkalvelen,welke
de dieren onderzweeten en benauwdheid

tot den dood voert;zi
j bulken daarbi
j.
Bli
jkbaarisdeonnatuurlijkelevenswi
jzein
nauwe donkere hokken de oorzaak van de

ziekte.Bi
j fokkalveren komtzenietvoor.
Leng (visscherij). Een soort kabel
jauw
metkleinen kop en een zeerlang lichaam

(1-2 meter),in diep waterlevend.Men
vangtleng metde beug (lijn methaken)
of met de kor (sleepnet).In Noorwegen

over,alsdievan eenklipper(afb.blz.261)
maarnog sterker.Hetschip heeftdoorden
lepelboeg m inder weerstand in het water
en kan beterdraaien en m eer zeilvoeren.

Vooralbi
jwedstri
jdjachten treftmen den
lepelboeg aan.

Lepelboor (tim merman).Gewone timmermansboor,meteenuithollingoverlangs,
tegenover een centerboor,een fretboor,of

een spiraalboor(afb.blz.22).
Leschbak (metselaar). Rechthoekige,
houten,plattebak om kalkin te blusschen.
Eriseen schuifaan om degebluschtevloei-

barekalkmassaweg te laten loopen.(afb.
blz.306).

wordt de leng gedroogd.

Leng (zuivelbedrijf).Leng worden van

wei: dik en taaiworden door lang staan.
Leng in hetbrood:draderigheid in oud
roggebrood.

Leng (scheepvaart). Sleng, strop van
touw om goederen te laden en te lossen.

Lens(van eenas).Luns.Eenspie,gesto-

ken dooreen gataan heteindevan een as,
om te verhinderen,dathetwielvan de as
loopt.

Lenspomp (scheepvaart). Een pomp,
waarmede men het lekwater uit hetruim
pompt.Lens:ledig.Het oude schip kon
niet lens gehouden worden.De pomp is
lens:hetwateris uit de pomp geloopen;
depomp isonklaar.

Lenzen (zeilvaart).Vöördenwindvaren.
Lepelbagger.Een graafmachine,voorzien
van eèn grooten graafemmermeteen klepbodem, waardoor de emmer geledigd
wordt.De inhoud is 1--4 kubieke meter

De machine heeft het uiterlijk van een

kraan,waaraan een emmer hangt en loopt

opspoorstaven.zi
jisafkomstigvanAmerika

en wordt hier te lande gebruiktvoor het
ontgraven van harde,zelfs steen- achtige
grondsoorten,zooals mergel.

Lepelboeg (zeilen). Naar voren overhangendeboegvan eenzeilschip,diemaakt,
dateen grootdeelvan hetvoorschipboven

waterligt.Deboeghangtopdezelfdewi
jze

Leschbakken.

Lessenaardak (bouwkunde).Afdak.
Letterhout.Fraaie,roodachtige houtsoort
uitSuriname met donkerpurperen aderen,
zooals m en die op de doorsnede van een
muskaatnoot ziet. Deze aderen vormen

fkuurtjes,welkeoplettersgeli
jken.Vroeger
maaktemenkostbaremeubelsvanletterhout

ofmen gebruikt hetbi
jinlegwerk.Thans

maaktmen erviolen enwandelstokken van.
Het letterhout laat zich fraai politoeren,
daarhetzeerhard is.Ook in Ned-o-lndië
groeit het letterhout;men maakt er daar
kostbare krisscheeden van,welke kleurige
vlammen vertoonen.
Letterom zetting.Letterverspringing.verplaatsing van een lettermetbehoud van de
beteekenisvan hetwoord.Barnen :branden,
versch : frisch, kerstenen: Christus,kloveniersburgwal;kolveniersburgwal,persen:
pressen,born :bron,bred :bord.

LETTERSPIJS-LEVERBOTZIEKTE
Letterspijs(drukkerij).Hetmetaal,waar-

het water geblazen wordt,gaat de klaring

van de letters gegoten worden.

snel,waarschi
jnlijkdoorinnigevermenging
van slib en water.

Leuver (zeilvaart). Leuversoog. Een
oog,gemaakt in het touw (lijk)langseen
zeil.Hetdoet dienst om het zeilaan een
rondhout te bevestigen b.v.aan een ra.

Stagzeilleuverszi
jn ringen,waarmedemen
destagzeilen aan den stag kanri
jken.De
leuversmaken hetmogelijk hetzeillangs
den stag te hijschen en te vieren.(afb.
blz.307).Bi
jdemarinespreektmen alti
jd
van leuver,bi
jdezeilvaartvanmot.
Een kousleuver is een leuveroog,datver-

sterktwordtdooreen metalen kous.(afb.
blz.282).
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Levend stof.Kri
jnluis.Kleine,witte,onschuldige luisjes, die vooral op nieuwe
meubelen voorkomen en in de haarvulling
der stoelen leven.

Leverbotziekte. Ongansch, galligheid,
aalbotziekte.De leverbot of aalbot is een

soortaaltje,dat den vorm van een botje
heeft en een ontwikkelingstijdperk in

den levervan schapen,runderen en geiten
doorloopt.Hetis2 cm lang en 1 cm breed.
Hetverstoptde galgangen in den leveren
veroorzaakt galstuwing,geelzucht.Vooral
de hoornvliezen van de oogen zi
jn dan
duidelijk geel.Op den duurgaatde lever
schrompelen en gaathetbloed ernietmeer
door. Dit veroorzaakt stuwing van het
bloed in de buikholte en dientengevolge
buikwaterzucht en zucht van de huid.
W o1en haren vallen uit,de dieren vermageren en sterven ten slotte aan uitputting.
De leverbot heeft een merkwaardigen

ontwikkelingsgang.Zijlegtindegalgangen
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van schapen,runderen ofgeiten een onnoe-

melijkgrootaantaleieren,dieindendarm

geraken en met den mestgeloosd worden.
û

Tegen droogte zi
jn zijin hetgeheelniet
bestand, maar indien het vochtig weer

blijften indien demestgeloosd wordtin
h.

?

#
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slak ontmoet,waarin zijverdergroeit.De

X
e0
'.
m

ondiepe plassen, dan ontstaan uit die
eieren larven.Voor de ontwikkeling van
hetdierisdan noodig,datdelarve binnen
achtuur na de geboorte een kleine water-
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Stagzeil.Stagfok.Stagzeilleuver.

Leuversoogen.Vöörlijk.

larve verandert in de slak in een zak met
sporen, uit welke sporen zich 12 staartlarven ontwikkelen.Deze staartlarven ver-

latenhetslakjeen zwemmen rondom zich
aan waterplanten te hechten.Hetschijnt,

Levend slib.W anneerrioolwaterstilstaat,
wordt het langzamerhand helderdoorde

dat vooral het nuttigen van die planten,
nogmeerdanhetdrinken uitden besmetten
poel,degelegenheid vormtvooreen nieuwe
besmetting. Het natte gras van vochtige

werking van de oerdiertjes,diezich inde

weiden is dus gevaarlijk voorhetvee.In

vloeistofvermenigvuldigen.Hetbezinksel,
dat zich dan vormt,heeft de eigenschap
versch rioolwater snel te klaren,omdat

weilanden zijn, stierven in den natten

zichindatslibreedsveeloerdiertjesbevinden. Daarom noemt men het bezinksel
:3levendslib''.Vooralwanneererluchtdoor

degemeenteSchoonderwoerdzwaarveellage
zomer van 1927 honderd runderen aan
leverbotziekte.
Ookkan sterfteonderde hazen aan lever-

botziektetewijten zijn.

LICHT- LIER

Bilharz ontdekte een soortgeli
jk botje in
de poortader (leverader van de darmen)

in de kombuisalsop hetdek.W anneerde
lichtmatroos eenige reizen heeft gedaan,

van Egyptenaren, die aan bloedarmoede
leden.

kan hij ter verdere opleiding worden

Licht (veeteelt).Het licht is de nage-

gage.Hijdoetdanuitsluitendwerkaan dek
en zi
jn salariswordtverhoogd.Naeenige
jaren,bi
jgebleken geschiktheid,wordtde

boorte van huisdieren. ##M et het licht

bli
jven staan''is een ziekelijke afwi
jking,
waarbij de nageboorte niet loslaaten tot
rotting overgaat.
In Zeeland en in Vlaanderen ishetlichtde
long.In Utrechtishetlichtdebaarmoeder.

Lichtbak (jacht).Een bak,van binnen
metblikbekleedenaandevoorzijdeopen,
waarin een lamp is geplaatst,die hetveld

aangenomen en heetdan matroosonderde

m atroosonderde gage tot matroosbevor-

derd.Hi
jisdanzwaarmatroosofvolmatroos.
Bi
jdeharingvisscheri
jhebbendeleerlingen
onderscheidenrangen :afhouder,reepschie-

ter,jongste,oudste.
Lichtm is.Vrouwendag.Hetfeestvan het
bezoek van M aria aan den tempel,opden

40sten dagnaJezus'geboorte(2Februari).

vöördenjagerbelicht.Hetwild,datzich

daarbevindt,wordtverblind en vluchtniet

Hetaltaarvan M ariaisdan metofferkaarsen
verlicht. Op dezen feestdag werd vooral

weg.Deze wijze van jagen isverboden.

vroegerluidruchtigfeestgevierd.(zieVrouwendag).

Stroopers gebruiken eencarbiedhntaarnals
lichtbak.

Liebaard.Deleeuw indewapenkunde.De

Lichtdruk.Een werkwi
jzeom prenten te

liebaartmetden bundelpi
jlen.

vermenigvuldigen.Een glazen plaatwordt
bedekt met een laag gelatine, waarin

Liefhebber (handel). Iemand,die op

chroomzurezouten zi
jngemengd.W anneer

op die plaat licht is gevallen, zwelt de
gelatine in ammoniakwater op en neemt
drukinkt aan, Legt men een fotograhsch
negatief op de versche gelatineplaat en
laat men er licht doorvallen,dan zal de

plaatongelijkbelichtwordenen degelatine

zalin ammoniakwaterop deonderschelden
plaatsen in verschillehde mate opzwellen,
alnaar den duur en de sterkte derbelichting. De plaatsen zullen in verschillende
matedrukinktopnemen en denietgezwollen plaatsen nemen in het geheel geen
inkt op.M en kan dan van de plaat een
afdruk op papiermaken,een lichtdruk.

Lichter (scheepvaart).Eenvaartuigmet
geringen diepgang,bestemd om de lading

van een grootschip bi
jgedeelten overte

nenien en te Vervoeren naar Ondiepe
plaatsen,waarhetgrooteschip nietkomen
kan.Handelsgoederen worden in dehavens
metlichtersvervoerd.Afb.blz.291.

Lichtmatroos.Dematroosterkoopvaardi
j
begintzijn loopbaan alslichtmatroos.Bi
j
dekleine reederijen noemtmen hem y,jongen''.Hi
jmaakteenvoorloopigenproeftijd
dooren moetallerleiwerkjesdoen,zoowel

rijzing van pri
jzen speculeert.In de liefhebberi
jgaan,à lahaussespeculeeren.
Liemen (vlasbewerking).Scheeven.De
houtdeeltjes van den bastvan den vlasstengel,diebijhetzwingelen losgeslagen
worden.M en mengt de liemen weldoor
het leem voorgietvormen,om deze meer
stevigheid te geven.

Lier.Bijde ouden Grieken was de lier
een veel gebruikt muziekinstrument en

attribuutvan Apollo.Zi
jhad drie snaren,
die metde vingers getokkeld werden.Op
de lier begeleidde men devoordrachtvan

gedichten,van daar,datzi
jhetzinnebeeld
van de dichtkunst werd.Bekend zi
jn de
woorden van Da Costa:,,Kan 'tzijn,dat
de lier,die sinds lang nietmeer ruischte,
die sindslang totgeen harten in dichtmuziek sprak,weer opeensvan verrukking en
hemellustbruiste....enz.'',,Delieraan de

wilgen hangen''iseen zegswi
jze,ontleend
aan den bi
jbel(psalm 137-2).De Israëlieten hingen hun lier aan de wilgen ten

tijde van hun ballingschap in Babylonië.
Ook in deM iddeleeuwen werd delierveel

bespeeld.In dien tijd waszi
jeen instrument,waarvan één snaardoor middelvan

LIER- LINN ORM
een,metharsbestreken,rad,steedsin trilling werd gehouden,waardoor een grond-
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toon ontstond,zooals bij een doedelzak.

niet binnen den wettelijken ti
jd van 15
dagen is gelost.Bi
j lichterschepen isde
termijn driedagen,tenzijbijovereenkomst

terwi
jl de linkerhand de andere snaren

de termijn is overschreden, noemt men

Hetradwerd metderechterhand gedraaid,

bespeelde. Ook door straatmuzikanten
werd de lier vaak bespeeld.Van daar dat
men latereen draagbaarorgelook een lier
noemde en den spelereen liereman.
De lier was de voorlooper van de viool.
Op deItaliaansche standaardmuntdeLire,
stond vroeger een lier afgebeeld. Het
teeken van de Lire,zooalsde Dollar en

hetPond dathebben,iseen liertje.
Lier (werktuigkunde).Een windas met

anders is bepaald. De dagen, waarmede
overligdagen. Ook spreekt men van liggeld,a1s men kadegeld bedoelt.
Lim oen.Kleine soort citroen met dunne
schil.

Lint (vlasbewerking).De vezels onder

den bastvan hetvlasofvandehennep,die
als spinvezels gebruikt worden. ,,Goed

lintengoedzaad.''Bi
jhetzwingelenwordt
het lint van den bast gescheiden.

liggende as,die veel op schepen gebruikt

wordt om de zeilen op te hijschen,den
masttestri
jken enz.Ankerlier,zwaardlier,
stri
jklier.(afb.blz.309).

Lintaal.Zie glasaaltje.
Lintbebouwing.Een regelmatige bebouwing langs de wegen, buiten de kom
eener gemeente.Daar de W oningwet een
bebouwing verbiedt,welkevoorhetverkeer
ongewenscht is,heeft de bouwer zich te

onderwerpen aan bijzondere bepalingen.
Hetgebouw mag hetuitzichtvan de weggebruikersniet benemen en het mag niet
dichtaan denwegliggen.Zelfswanneereen
bouwvergunning is verleend,kan de eige-

naarvandenopenbarenweg(Rijk-ofProvincie),eenuitwegnaardezenwegweigeren.
Linters(katoenweverij).Dekatoenpitten
hebben, behalve de lange vruchtpluizen,

velekortevezels,welkeaandepittenbli
jvenzitten,wanneerdezewordenafgeplozen.
Voordat de pitten in de oliemolens uitgeperst worden, worden ook deze korte

Lierbijdemast.StrijklierLierdicht. Lyrische poezie. De dichtkunst,welkegekenmerktisdoor geestdrift
en levendige aandoening.Ze is genoemd
naar de lier, met welk instrument de
Grieken hetzingen van zoodanige gedichten begeleidden.Totdelierdichten behooren de hymne,hetlied,de ode,dedithyrambe.

Liggeld (binnenvaart). Afkorting van
overliggeld.Hetoverliggeld is de schadevergoeding,welke de bevrachter aan den
schipper moetbetalen,wanneerhet schip

vezelsmachinaalverwijderd;zedienenvoor
de vervaardiging van nitrocellulose, en
ook voor m atrasvulling,watten en grove

arens.Zijworden lintersgenoemd.
Lintworm . Gelede worm , die leeft in
den dunnen darm .In hetdarmkanaalvan
mensch en dier komen tal van soorten
lintwormen voor. Sommige hebben maar
enkeleleden,andere hebben erhonderden.

Een lintwormpjebi
jkippen isslechtséén
millimeter lang,terwijlde grootste lintwormen weltien meterlangkunnen zijn.
De worm vermenigvuldigt zich door eieren, die zich ontwikkeld hebben in de
leden.Dieeieren komen metde ontlasting
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naar buiten.Komt een ervan in de maag
van een anderdier,hetgeen voor de ontwikkeling ervan noodig is, dan nestelt
zich de larf in een of ander orgaan en
groeit tot een blaasworm uit;W ordtde
blaasworm doormensch ofdieropgegeten,
dan ontstaat daaruit een lintworm. De

zi
jde te draaien.W anneereen schip veel
zeil draagt aan een m ast, die ver naar
achteren staat,dan wordthetloefgierig.

Loeie (paarden). Loeiing, loenje, loenien.(van longe:li
jn).Een korte teugel,

lintwormen hebben dus alti
jd tweedier-

een opzetteugel,de lederen helft van een
langen teugel.
W anneermetdriepaardenwordtgeploegd,

Zijlevenindeeenediersoortalsblaasworm,

dan wordtalleen hetmiddelstepaard (met
éénli
jn)bestuurd.Deanderetweepaarden

soorten noodig om zich voort te planten.

in de andere diersoort als lintworm .

Erzijndriesoortenvanlintwormen,dievoor
denmenschvanbelangzijn.Deeerstesoort
is gekenm erkt door zuignappen aan den
kop. W orden de eieren van den worm
opgegeten door het varken,dan ontstaan
in despieren van hetdierkleine blaaswormen,dieeen ziekteveroorzaken,welkemen
gortigheid noemt.Lengte 2 m .
De tweede soort is langer,n.1.drle tot
vier meter;de eieren moeten in hetrund
komen om zich tot blaaswormen te ont-

wikkelen (vinnigheid).

De derde soortis 6- 8 meterlang,heeft
zeer breede geledingen en deeieren ontwikkelen zich tot blaaswormen, wanneer

zijindemaagvanvisschen (snoekofzalm)
komen.

Linze.Hetwoordisvan hetLat.lensafgeleid.Een lins of linze is een soort platte
erwt, in het midden het dikst,aan de
randen dunner.vroeger werden linzen a1s
scheepskost gebruikt, a1s witte boonen

toebereid.Erzi
jn grooteen kleinelinzen.

hebben een opzetteugel aan, welke aan
den trekzwing is vastgemaakt.Die opzet-

teugelheet(op deZ.H.-eilanden)deloeie.
Voortsisde loeiede naam vooreen leeren
halsband,waaraan een paard op stalwordt

vastgezet, geen halster dus.(Overmaassche).
In Vlaanderen bestaat de toom uit het
gebit,deloenienen de kordeels.De laatste

houdtmen in dehand; de loeniën zijn
deeerste(touwen)helften van hetleidsel.
Log (zeevaart).Vroegerwaseen 1og een
blok hout(Eng:log)meteentouw eraan,
voorzien van knoopen. M en wierp het
blok overboord en liet het touw door de
handen gl
ijden.Doorhetaantalknoopen
te tellen,datineen bepaalden ti
jd doorde
handen ging,berekende men de snelheid
van het schip. M en drukte die snelheid
uitin knoopen in hetuur.Thansisde 1og
een langwerpig kegelvormig stuk hout,

voorzienvan vinnen,die geplaatstzijn als
de bladen van een schroef.De 1ogdraait,

Vroeger werd de kleine soort in Utrecht
en in Gelderland verbouwd. De groote
kwamen uit het buitenland.Thans is de
beteekenisvan linzen vooronsvolk gering.
Somsgebruiktmen zenog alsveevoer.

wanneer zij aan een lijn door het water
getrokken wordt.Door de draaiendelijn

Ezau hechtte nietaan zijn eerstgeboorterechtenverkochthetaan Jakob vooreen
schotellinzenmoes.(Genesis 15- 27).
Lipgesenkeeltjes.Vanzoutevischworden
lipjesen keeltjesa1sdefi
jnstedeelen beschouwd.Kibbeling (de kaken,dewangen)zijn deminstsmakelijkedeelen.
Loef (zeilvaart).Dekant,waardewind
vandaankomt.'
reloevert:aandewindzijde,

Engelschezeelieden nog knoopen genoemd
worden.

aan loef.

Loefgierig (scheepvaart). Eigenschap
van een zeilschip,om steedsnaardewind-

meteen telwerk teverbinden,kan men de
snelheid van hetschip a:ezen.M en rekent

thansmetzeemijlen(1875meter),diedoor
Logboek (scheepvaart).Hetboek,waarin de stuurman de uitkomsten van het
onderzoek met de.1
og inschrijft.Bij uit-

breiding:scheepsjournaal.
Logger (haringvisscherif
). Een scherp
gebouwd (met smallen boeg) visschersvaartuig van 70- 200 ton,dathierte lande
in gebruik kwam na de uitvinding van de
katoenen haringnetten. De schepen, die
m en vöör dien voor de hari
ngvangst

LOGGERTUIG- LOODGLIT

gebruikte,warendeharingbuizentkielschepen, die voornamelijk uit Vlaardingen
kwamen)en de bommen (platboomsschepen van dekustplaatsen). Eenharingbuis
waseen zwaar,rond,breed schip,datzeer

benauwdheid, moeili
jke ademhaling. De
ziektekan in korten ti
jd opkomen enaanleidinggeventotberstingvan longblaasjes,
waardoor lucht tusschen borstkas en long
komt.M en veronderstelt,dat,onderdenin-

zeevastwas.Een bui
jsiseen huijs!zeiden

vroeger de visschers.De zware buis trok

vloedvanonbekendevergiften(schimmels),
de fi
jne luchtpijptakjeszich samentrekken

echterte hard aan de fijne netten en het

en vernauwd worden.Deziektekan doode-

was een onhandig vaartuig. De nieuwe

haringloggerpastebeterbi
jhetfijnevischwantenhadookmeerlaadruimte.Hi
jheeft
den vorm van een stoomboot,isgebouwd
meteen kiel,een steilen rechten voorsteven
en een ronden achtersteven.Oorspronke-

li
jk had deloggerdriemasten,latertwee.
Veelzeilloggerszijn nu totmotorloggers

lijk zijn.Zijkomtzelden voor.
Longwormziekte(veeteelt).Ziektevooralvan schapen en geiten, die door het
drinkwater besmetworden met de eieren
van een palissadeworm . De besmetting
geschiedtdoorhetwater uitmoerassen en

poeltjes,vooralop overstroomde weilan-,

verbouwd.

den.De dieren worden in den herfstziek,
doordat de wormen zich dan ontwikkelen

Loggertuig.Een scheepstuig,waarbijhet

in delongen en luchtpijpen en daarsoms
een kluwen vormen met slijm en etter

zeil zich niet achter den mast bevindt,
maar opgehangen is aan een langsscheepsche ra.Van deze ra steektmaareen klein
deel vöör den mast uit. Een loggertuig

heeft het voordeel,dat het gemakkeli
jk
geheschen kanworden;ditkan n.l.meteen
enkelen val geschieden. De spieren, die
het zeil uithouden, heeten bovenra en

voetra.Bi
jeen zeil,datachterden mast

staat,spreektmen van eengaffeleneen giek.

omhuld.D e dieren kuchen, vermageren,

hebben dunnen afgang en krijgen waterzucht.Lammeren zi
jn hetgevoeligst; ook
bijkalverenkomt de ziekte voor; ze is
gevaarli
jk.
Maagwormziekteisietsdergeli
jks.
Loodasch. Loodsuboxyde, Pb 02, dat

alseen grijsvlies.aan deoppervlakteontstaat,wanneermen lood smeltin een kroes.

Lokken (vlasserij). Vlasafval bij het
hekelen,welk afvaltekortvan vezelen te
veelverward is,om totbossen gebonden te
worden.

Lokvuur. Een houtvuurtje,dat men bi
j
het aanmaken van 'tvuur,in een schoorsteen brandt,om dezen teverwarmen,zoodat meertrek wordt opgewekt. Lokvlam :
een gasvlam , die men in een luchtkanaal

Loodglansziekte (ooftbouw).Ziekteder
ooftboomen, die door een schimmel
wordtveroorzaakt.Debladeren gaan glanzen alslood,doordatde opperhuidvanhet
bladweefsel wordt opgelicht en er een

luchtlaagje onder komt, dat het licht
weerkaatst.
D e zwam leeft in het takhout, vorm t

inhetnajaarfraaiekorstvormigewoekerin-

laat branden,om trek te verkri
jgen.

gen,waaruitde sporen komen.Loodglansziekte komt ook op berken en populieren

Lom penziekte. M iltvuur in de longen,

VOOr.

waargenomen bij uitzoekers van lompen.

De smetstof wordt ingeademd met het
stof, dat met m iltvuursporen besmet is.
Tegenwoordig weet men de ziekte te
voorkomen,doordelompen te ontsmetten,
voordatze uitgezochtworden.

Longjacht (veeteelt). Ziekte van het
vee,datop hetnagras(hetgras,datnade
hooiing op het hooiland groeit) weidt.
Hetiseen ziekte,die op asthma geli
jkt:

Loodglit,Loodoxyde,PbO,een bladerige

roodgele massa,welke ontstaat,bijlangzame en langdurige gloeiingvan lood,aan
de lucht blootgesteld. Het zwarte vlies,
dat op gekmolten lood ontstaat is geen
loodglit,maar loodsuboxyde, Pb2O . W il

men loodglitkrijgen,dan moethet lood
inloodhuttenlangenti
jdzwakgloeien.
M en gebruikt loodglit ter bereiding van
glazuur voor aardewerk; men maakt er

LOODJICHT-LOODSUIKER

vernissen van (lijnolie en loodglit verbinden zich tot een goed drogende kit).
Menmengthetdoorglas(loodglas).Hetis
een bestanddeelvan siccatief(middelom
olieverfsneltedoen drogen).
Loodjicht.Afzetting van piszure zouten
in en om de gewrichten, tengevolge van
loodvergiftiging. De ziekte gaat gepaard

met gewrichtszwelling, gewrichtspijn en
zenuwpijn,evenalsgewonejicht.

Vroeger kwamen loodvergiftigingen vaker
voor dan tegenwoordig.M en kentnu het
gevaar en neemt voorzorgsmaatregelen.

Loodkoliek. Buikpi
jn door loodvergiftiging.De eerste verschijnselen van die
vergiftiging zijn: loomheid, gebrek aan
eetlust,slaperigheid,hoofdpijn en pi
jn in
deledematen,Ook kunnen daarbi
jvoorkomen :bleekheid,braken,verlamming van
de strekspieren van de hand,gezichtsstoornis, zwarte zoom van het tandvleesch

langs de tanden,pijn in de gewrichten.
W anneerde ziekte nietherkend wordten
de opneming van lood doorgaat,dan ontstaatloodkoliek, vooral indien in korten

ti
jd veel lood wordt opgenomen. Soms
komen de verschijnselen lang nadat de

vergiftiging plaatshad.Hetlood komt het

lichaam binnenlangsdeluchtwegen (verfmalen,verf afkrabben),verder door den
mond (onzindelijkheid)en somsdoorde
huid.Lood verdamptgemakkelijk en de
dampen zi
jn zeervergiftig.
M en gebruiktlood in bladtin,daterbuigzam erdoorwordt;verderinglazuur,inrub-

ber,somsinzi
jdeom diezwaardertemaken.
Er is verschilin gevoeligheid voor lood:

vrouwen,kinderen en li
jders aan vaatziekten zi
jn hetgevoeligst.Een zuigeling

kreeg reeds loodvergiftiging,doordat de
moederkamferzalf,welkeloodhoudendwas,
tegen kloven in de tepels gebruikte.
Schoonheidspoeder bevat ook soms lood.

Bi
j loodvergiftiging is mikroskopisch aan
de roode bloedlichaampjes een afwijking
tezien;X-stralen verraden hetlood aan de

einden der pijpbeenderen (scheenbeen,
kuitbeen,dijbeen,opperarmbeen enz.)en

winning van goud en zilver uit ertsen.

Men mengthetfi
jne gesteente met soda
(om een dun vloeibare slak te krijgen),
houtskoolpoeder (om verbranding, oxydatieteverhinderen)en metloodglit(om
een alliage smethetedelmetaaltekrijgen).
Ten einde luchtbeweging en oxydatie te
verminderen, geschiedt de smelting in
een moffeloven. Laat men de dunvloeibare slak eenigen tijd in den oven,dan
scheidt zich de loodkoning vri
j van slak
alsonderstelaag af.De loodkoning,waarin
het edele metaal,wordt afgetapt; daarop
wordt het lood in den loodkoning door
verhitting in een poreuzen kroesverbrand,
hetloodoxyde trekt in den wand van den

kroesen hetedelemetaalblijftover.
Loodsmannetje (zeevaart).Een stekel-

visch van 25 cm lengte, die veelal in
gezelschap van haaien gezien wordt en
leeftvan hetafval,dat deze overlaten.

Loodsuiker. Azi
jnzuurlood.Loodsuiker
verkrijgtmen dooreen oplossing van lood
in azijnzuur,in te dampen.Hetiseen wit
poeder,bestaandeuitdoorschijnende,glanzende kristallen,die,aan de lucht blootgesteld,verweeren en in koolzuurloodover-

gaan,waardoor ze minder doorschi
jnend

worden.Loodsuiker komtin vaten in den
handelen wordtin verffabrieken gebruikt.
Loodsuikerdoorde verfgemengd,bespoedigt het drogen.M en noemt het daarom
siccatiefpoeder,drogingspoeder.Voorwitte
verfisloodsuikerhetbestesiccatief,omdat
het,in tegenstelling met gewone siccatief

(li
jnolie met bruinsteen gekookt en met
terpentijn gemengd) de verf niet geel
m aakt. Bovendien rnaakt loodsuiker de
verfharderen mindervatbaarvooropzwel-

1en en barsten.Lijnolieisn.1.een verbinding van vetzuuren glycerine,welke verbinding ontleed wordt door het licht en

door de kleurstofkorreltjes van de verf,
hetgeen metbersten en opzwellen gepaard
gaat. Loodsuiker gaat die zwelling tegen,
doordathetlood methetvetzuureen verbinding vormt,waardooreen hardemetaal-

in deurineisdoorspectroskopisch onderzoek hetlood aan tetoonen.

zeep ontstaat.

Loodkoning. Een mengsel van lood en

daarom in verdunde oplossingen gebruikt
a1sgorgelwater en als oogwater.U it lood-

edelmetaal,datverkregen wordt bi
j de

Loodsuiker is verdereen samentrekkend

middel voor zieke sli
jmvliezen en wordt

LOODW ATER- LOOPEEND

suiker(azi
jnzuurlood)en loodazi
jn (basisch
azi
jnzuurlood)maaktmen loodwit.
Loodwater.Goulardwater;loodazi
jn,basisch azi
jnzuurlood met twintig deelen
water verdund. Loodwater wordt in de

geneeskundegebruiktbijontstokenwonden.
Loodwit.Basischloodcarbonaat2 Pb CO3,

Pb(OH)2,eenverfstof.Hetwordtmeestal
verkregendoorloodenplatenaanazi
jnzuurdamp en koolzuurblootte stellen.Bijde
Hollandsche bereidingswi
jze,waarbijmen
paardenmest gebruikt,dat warm koolzuur

afgeeft,verkri
jgt men loodwitmet groot
dekkend vermogen.Bijandere bereidingswi
jzen gebruikt men stoom (Fransch en
Engelsch loodwit), hetgeen vluggergaat.
Loodwitverf is voor buitenwerk wegens

zi
jn duurzaamheid onmisbaar. Het lood
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hebben rondgezworven (Het Loofhuttenfeestin hetbegin van October).
flIn hutten zultgijwonen,zeven dagen,
opdatuw nageslagtwete,datikdeKinderen
Israëls in hutten heb doen wonen,toen
ik hen uit het land van Egypte voerde''.

(Lev.XXX 111,42,43).
Vroeger bouwden de Joden in dejodenwijken te Amsterdam hun loofhutten op
straat,als zi
j geen binnenplaats hadden.
Nu worden er jaarlijks bi
j de synagoge
loofhutten gebouwd,waariedere geloovige

een betekan nuttigen enmetdekelk wi
jn
in de hand de voorgeschreven lofzegging
en het dankgebed kan uitspreken.De hut

isgedektmetstroovan een dervi
jfgraansoorten van Egypte.In de loofhut eet en
drinkt men,men dankt en bidteren men
isverheugd.

in deolieverfverbindtzich metdezuurstof
en de olie tot een harde sterke ver:aag,
welke sneldroogt.M aaltmen loodwitmet

Loog.Een oplossing,verkregen doorvaste
stoffen metwater ofmeteen ander oplos-

olieen bewaartmen hetdan eenigen tijd
(hetgeen menrottennoemt),dan komtdat

een oplossing van soda of potasch loog
genoemd.M oederloog :deoplossing,waaruit zich kristallen hebben afgezet.

aan de duurzaamheid van de verflaag ten
goede.
Loodwitis een zwaarvergif;vroegerkwamen loodvergiftigingen in loodwitfabrieken
vaak voor.ThansiserteUtrechteen loodwitfabriek,waarm en,doorvoorzorgsmaatregelen,erin geslaagd is,hetgevaargeheel

te vermijden.

Loodwit is duur.Daarom wordt het vaak

metgips,zwaarspaat(zwavelzuurbarium),
of klei vervalscht.Oplossing in salpeterzuur brengt somsde vervalsching aan het
licht.Ook verraadt zich die,doordat het

soortelijk gewicht verminderd is. Door
inwerking van zwavelwaterstof tdat zich

middeluittetrekken.Inhetbi
jzonderwordt

Looizuur.Een stof met wrangen,samentrekkenden smaak,voorkomend in eiken-

schors,galappels,thee,divi-divi(looistof
uitCuracao).In zuiveren toestand islooizuur een wit,glanzend poeder,datijzerchloride donkerblauw kleurt en eiwit uit

een oplossing neerslaat. Bi
jvoeging van

melk in detheemaakthaarminderwrang,
doordathetlooizuuru'
itdethee gebonden
wordtaan heteiwitvan demelk.Hetlooien
van huiden berustop onoplosbaar maken
van de eiwitstoffen in de huid,waardoor
bederf wordtvoorkomen.

b.v.in stadsgrachtenontwikkelt)wordthet
Zwart.

Hetloodwit,datde kunstschildersgebrui-

ken iszeerfijn van korrel;hetwordtin
tinnen kni
jpbusjesverkochten heetKremserwit.

Loofhut. Prieël,een hutje van loof en
takken,een afdak. ln het bijzonder de
hutjes,oorspronkeli
jk van loofen takken,
waarin de Joden, volgens de W et van
Mozes,eenmaalinhetjaareenweekmoeten
wonen,terherinneringaandeveertigjaren,
welke hun voorvaderen in de woestijn

Loonzagerig. Zageri
j,waarin houttegen

betaling wordt gezaagd.
Loonslager:slager,diehuisslachtingendoet.

Loonmaalderij: maalinrichting, waarin
tegen betaling graan tot meel wordt gemalen.
Loopeend.Een soorteend,diegeen zwem water noodig heeft. Loopeenden hebben
een opgerichte houding; waardoor hun

gang op dien van ganzen geli
jkt en hun
lichaamsvorm dienvaneenPeschnabijkomt.
Inlndiëhoudtmenloopeendenbi
jtroepen,

LOOPER- LUCHTM ORTEL

dieevenalsganzen gehoed worden.Erzijn

witte,reekleurige en zwarte loopeenden.

verschi
jnselvan de naderende baring.Bij
ziekelijke toestanden blijven de banden

Looper.Delijnvaneenlier,vaneenkatrol.
Een looper dooreen schijfblok scheren:

doorloopend tochtig (bronstig)enonrustig

steeds los,slap,onvoelbaar.De koeisdan

en heeft geen neiging totvetaanzetting.

een touw door een katrolaanbrengen.

Loopgraafkoorts.Een goedaardigekoorts,

voorkomendbijsoldaten,dieinloopgraven
dienstdoen enveroorzaaktdooreenziekteverwekker,diedoorkleerluizenwordtovergebracht,en waarvan verder niets bekend
is. De koorts duurt 1- 2 dagen en keert
om de 7 dagen terug.Reedsin deM iddeleeuwen werd de ziekte beschreven.
Loopkat. Een inrichting om lasten te

verplaatsen door middelvan een wieltje,
dat over een i
jzeren staaf loopt.Delast
hangt aan een takelonderde staaf.

Loopslot (bouwkunde). Een deurslot
met alleen een dagschoot.Een dagschoot
heefteenrondenkant,z66,datdedeurdoor
druktoespringt.Eenkamerslotheeftbehalve
een dagschoot, die door een kruk bewogen kan worden, tevens een vierkante
nachtschoot,diedoormiddelvaneen sleutel
werkt.Een kastslotheeftalleen een nachtschoot.

Loopvarken (veeteelt).Een varken,dat
nog niet gemest'
wordt. M en houdt deze
varkens in een ruim hok ofin deweide,
waardoorhet beenstelselzich goed ontwik-

kelt, voordat de mesting begint. tafb.
blz.315).In Holland heetenzeoverloopers
of schrammen.

Loover.Loovertjeszijndunne,glinsterende plaatjes, die als versiering gebruikt
wordenopavondjaponnen.Zijgeven,vooral,
wanneerzijin grootaantalhalfoverelkaar
vastgenaaid zi
jn,den indrukvanschubben.
Kralen en loovertjes.Klaterende loovers.
Loovers van klatergoud. Gouddraad en

loovertjes.Erisgeenliefoflooveraan.

Losrente. Oude naam voor schuldbrief
of obligatie.Een schuld,waarvan de rente

jaarli
jk: betaald moet worden,maar die
doorbetalingvaneensom ineens(dehoofdsom)afgelostkan worden.Tegenwoordig
worden de staatsschulden op dezewijze
aangegaan.Vroegerdaarentegen leenden de

Staten geld,doorvestiging van lijfrenten.
De berekening daarvan was aanvankeli
jk
slechtseen ruweschatting.Ziebi
jli
jfrente.
Louw (visscherij).Zeelt.
Lubben.Zi
jdenofkantenstrookaankraag
of mouwen,ruim aangezet.Handlubben :
manchetten. Geplooide lubben. Kanten
lubben.

Lubbestok (keuken).Lavas.Een sterke
schermbloemige plant, die op selderie

gelijkten ook naarselderie smaakt,doch
veelgrooteris.Demaggiblokjeszijn ermee
gekruid.

Luchtgas.Een mengselvan benzinedamp
en lucht, dat in Indië en hier te lande
in alleenstaande buitenwoningen voorverlichting gebruiktwordt. Het gasmengsel
wordt in een toestelm et een ketel bereid,
door samengeperste lucht in de benzine
toetelaten.Er ontstaat dan een m engsel,
dat zeer veel benzine en weinig lucht

bevat en daardoor nietgemakkeli
jk ont-

ploft.Dat mengselwordtin een gashouder
bewaard en van daar naar de branders
geleid,waarin hetmetmeerluchtgemengd
wordt.De inrichting is z66 gem aakt,dat
deluchtvan zelfdoorde benzine borrelt,
zoodra dedruk daalt.

Luchtm ortel. M ortel van vette kalk

(gebrande kalksteen, luchtkalk genoemd)
met water en zand. De verharding van

Losbandigheid (veeteelt). Verslapping

mortel geschiedt op tweeërlei wijze.

den staart,diewijstopeenveranderingin

(dezeverhardinggaatlangzaam)enverder

de baarmoeder of de eierstokken. Kort

door het kiezelzuur, dat opgelost in de

voordateen kalfgeworpen wordt,zijn die

mortelaanwezig is (dezeverharding gaat
snel).Delangzameverhardingheeftplaats

van de peesbanden van het bekken naast

banden niet meer voelbaar en dit is een

Vooreerst door het koolzuur uit de lucht

Schramm en. Loopvarkens. Overloopers.

LUCHTZUIGEN- LUIW AGEN

bijluchtmortel,datismortelvanvettekalk,
die door het koolzuur uit de lucht moet
verharden. De snelle verharding heeft

plaatsbijwatermortel,dat is mortel,die
zelfs onder water hard wordt en die uit
schelpkalk, zand en water bestaat. De
schelpkalkbevatkiezelzuurin een toestand,

winkelswaren luifelszelfsvoorgeschreven.
Thanszi
jn erm aar enkele van over.M en
noemt in de bouwkunde hetafdak boven
een buitendeur nog luifel en evenzoo de
afdakenderstationsgebouwen.Zelfsspreekt

menvanvrijstaandeluifelsop detusschen-

waarin het zich gemakkeli
jk met kalk

perrons. In Zaanland heet de schuur,
die aan oude zaagmolens is aangebouwd,
de luif.

maken,door bijvoeging van cement,tras
of baksteenpoeder,dat zi
jn stoffen, die

Luikhoofd (zeevaart).Laadhoofd.Vier-

verbindt.
M en kan van vette kalk ook watermortel
oplosbaar kiezelzuur bevatten.Het kiezelzuur,waaruit zand bestaat, verbindtzich
onder de gewone om standigheden zeer

langzaam met kalk.Sneller gaat dat bij
verhittingonderstoomdruk(kalkzandsteenfabrieken).
Luchtzuigen (paarden).Aanwendselvan

paarden en soms van koeien. Het dier

kante opening in hetdek,dietoeganggeeft
tothetlaadruim.Delading wordtdoorhet
luikhoofd neergelaten en gelost.Het luikhoofd heeftopstaandekanten van I
a meter
hoogte,waarop de luiken liggen.
Op kleine schepen van de binnenvaart
heethetluikhoofd de denneboom.De den
ishetruim .Afb.blz.99.

gevuld en daardoorkan de spijsvertering

Luit.De luit is hetalleroudste snareninstrument; afbeeldingen ervan komen op
Egyptische gedenkteekensvoor.Omstreeks
800 na Chr.kwam deluitmetdeArabieren

mageren.Luchtzuigen enkribbebi
jten zijn

naarSpanje en van daarin geheelW est-

strijktmetde tong langsde bovenlip en
slikt lucht in.De maag wordt met lucht
gestoord worden en het dier kan ver-

stalondeugden, die uit verveling voortkomen.

Europa.M en tokkelde met de vingers en
regeldede spanning dersnarendoorzemet
delinkerhandtegen den halsvan hetinstru-

Luien (molenaar).Zakken omhoog win-

ment te drukken.Oorspronkeli
jk had de
luitvier ofvi
jf snaren,later meer.Het

den met de luias. De luias wordt in
beweging gebracht door het luiwiel, dat
tegen de draaiende spil kan aangedrukt
worden. De zakken worden dan op den
luizoldergeheschen.

lichaam ervan doet denken aan een halve
peer,dekraagisachterovergebogen en zeer
groot,omdatde schroeven voor de snaren
erin bevestigd moetenworden.M en maakte

deluitvaneschdoornhout(luitenboomhout).
Deguitaarismetdeluitverwant,maarzij.
isvlakkeren heeftuithollingen in de zi
jvlakken,zooals een viool.
In de 15de en 16de eeuw was de luit zeer

algemeen; luitspelen behoorde toen bi
j
een goede opvoeding, zooals later het
pianospel. M en sprak toen van r,de luit
slaan''.Zooals de luit de harp had ver-

drongen,zoowerdzijophaarbeurtvervangen door hetklavier.Het woord luitwerd
vroeger vaak door dichtersvoor de dichtkunstgebruikt:,,W athangtge,o lang verstramde luit,aan dees verdorden olm,a1s
Luifelaan den W aag te H oorn.

speeltuigvoordewindenl''zongBilderdi
jk.

Luifel (bouwkunde). Afdak. Overstek
buiten den voorgevel. lafb. blz. 316).

Luiwagen.W erkborstelmetlangen steel,
die gebruikt wordt om te schrobben.De
a:eidingvan hetwoord isnietbekend.

Vroegerhadden velehuizen luifelsen voor

LUMMEL-LIJFRENTE
Lummel (kaartspel). De blinde. De
speler,diedekaartennietin dehandhoudt,

doch op tafellegt.Een ombertjemetden
lummelspelen.Jassenmetden lummel.

draaibaarverbindtaan detweeanderebeenen. De inrichting bestaat daar uit een
lummelbout,diedoorgaten van debeenen

kan gestoken worden.(afb.blz.317).
Lummel (kleermaker). Lummelonder
den kraag.Een stalen veer,die den kraag
strak houdt.

Luns (wagenmaker).Een spiedooreen
gat gestoken om een voorwerp op zi
jn
plaatste houden.De spievan eenwagenas,
dooreen gatin heteindevan de asgestoken,om hetrad te beletten van den wagen
te loopen.

Lusten (geneeskunde). Zwangerschapslusten. Picae. Vreemde begeerten naar
onverteerbare stoffen of voedingsstoffen,
reukstoffen ofgenotmiddelen in een onge-

wonen vorm (rauwe tarwe,rauwe ri
jst,
zand, kri
jt, kalk).De oorzaak van die
innerli
jke aandrift zoekt men in een te
kort aan kalk in het bloed, doordat de
moeder veelkalk voor den bouw van het

kind afstaat.Devraagblijftbestaan,waar-

om dan nietalle zwangeren,meteen laag
kalkgehalte van het bloed,lusten hebben.
Palen van een heistelling.
Oog voor den lummelbout.

Lummel(scheepsbouw).Draaibareverbinding wan de giek oflaadboom aan den
mast.De laadboom hangt waterpas boven
hetluik van hetlaadruim aan een ketting,
dieaan heteindvan den laadboom naarden
top van den mast loopt.Het vaste einde
isdraaibaarom een lummelaan den mast.
Die lummel was vroeger een S-vormige
pen en werd daarom zwaanhals genoemd.
Dezwaanhalsisin een stalen oog gestoken.

(afb.blz.295).Hangtnu een stukvan de
lading in het laadruim aan den reep en
takeltmen datstuk ladingoptotboven het
dek,dan laatdelummeltoe,datdelaadboom
zijwaartsgezwaaid en delastbuiten boord
gebracht wordt.
Ookdera'szijnmetlummelsaanden mast

verbonden,waardoor het mogeli
jk is de
razeilen te brassen (waterpas draaien) of
tetoppen (om een staandeasdraaien).
Bi
jeen heistellingheeftmen ookeen dergelijkenlummel,diehetzgn.,,derdebeen''

Pica ishetLatijnsche woord voorekster;

deze heeft de eigenaardigheid allerlei
Vreenqde VoorWerpen Daee te nenaen.

Lij (zeilvaart).De van den wind afgekeerde zi
jde van het schip.Lijzi
jde.De
zijdevan hetschip aan de kantvan den
wind heetdeloefzijde.Men zegt:aan 1ij
en te loevert.Figuurlijk gebruiktmen 1ij
in:,,indeli
jliggen''(alsdewinddooreen
andervaartuig onderscheptwordt),evena1smen spreektvan ,,iemand deloefafsteken.''

Lijf (veeartsenij). De baarmoeder van
hetvee.'tLi
jfafschuiven:omstulpingvan
de baarmoeder in het eerstetijdperkna
debaring.Li
jfbieden:li
jdenaaneengedeelteli
jkeverzakking.

Lijfrente.Hetrecht op een levenslange
jaarlijksche uitkeering,gewoonlijk verkregen doorstorting van een som ineens.Bij
een gewone li
jfrente neemt deuitbetaling
terstond een aanvang.Een uitgesteldelijfrentevangtop een te voren bepaalden dag
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LIJFSDW ANG-LIJK

aan. Een ti
jdelijke li
jfrente kan slechts
gedurendeeen bepaald aantaljaren genoten worden. Een overlevingsrente is een

lijfrente, waarbij meer personen betrokken zijn,meestaltwee en die vervaltaan
den langstlevende.Een alti
jddurenderente
iseen recht,voortvloeiend uiteen overeen-

gijzeling).Inhetstrafrechtkomtlijfsdwang
voorbi
jweigeringvan den eed,belofteof
getuigenis.Deli
jfsdwangkan duren,totdat
de getuigenis niet meer noodig is. De

gijzelaar wordt in het Huis van Bewaring opgesloten. In Amsterdam worden

komst,waarbi
jdeuitleenerinteressen be-

in eenjaarongeveer50personen gegijzeld.
InEngelandkomtgijzelingveelvakervoor.

welkehijaanneemtnietterugtezullenvorderen.Een alti
jddurenderentevererftdus,
in tegenstelling meteen lijfrente.
De gewone li
jfrente komt dikwi
jls voor.
Veelalwordtdie op 6s-jarigen leefti
jd ge-

Lijfstraf.Lichamelijkekastijdinga1sstraf;
dezeisin 1870 bi
jdeW etinonsland afgeschaft.Vöördienti
jd bestonden devolgende li
jfstraffen:geeselen,brandmerken al

dingt tegen betaling van een hoofdsom ,

10rs van de hoofdsona.In vroegertijden

werden veelalde staatsschulden aangegaan
in denvorm vanli
jfrenten.M en storttedus
een som ineens in de schatkist en ontving

ofnietmetden strop om den hals,zwaaien
meteen zwaard boven hethoofd,tepronk
staan op hetschavot.In 1855waren vandie
straffen slechtsdegeeselingen d,etepronkstelling over en deze verdwenen in 1870
eveneens uitons strafwetboek.Krom slui-

daarvooreen lijfrente.Daar destijds een

ten in de boeien bij militairen werd in

kocht en de rente bedraagt dan ongeveer

goede sterftestatistiek nog ontbrak,wasde

berekening van deli
jfrente uiteraard zeer
ruw.JohandeW ittgafin1671eengeschrift

1900 afgeschaft.
Slechtsin de strafgevangenis te Leeuwar-

den is er nog een wettige lijfstraf als

uit,waarin werd uiteengezet,hoemen met
behulpvandeblaffaerden van deStatenvan
Holland,waarin de sterfgevallen werden
opgeteekend,de levenskansen en daarmee

tuchtmaatregel tegenover de gevangenen,

dewaardevan een lijfrentenauwkeuriger

metbullepees ofrottan op hetachterdeel.
Tot oplegging van die straf kan alleen de

kon berekenen.Dit geschrift was het uitgangspunt van de ontwikkeling der tegen-

woordigelevensverzekering.Bijhetaangaan

van staatsschulden kwamen later de losrenten in gebruik. Dit is de naam van

schulden,welke na zekeren ti
jd moesten
worden afgelost.Zi
jheeten tegenwoordig
obligatiën of schuldbrieven.

Van de waarde van een li
jfrente wordt
vermogensbelasting geheven, tenzi
j de

eigenaar m inder dan 16 duizend gulden
vermogen bezitendel
ijfrenteisverkregen
doorbetaling van een geli
jkepremiegedu-

bijvoortdurendeverstoring van de orde
en bij aanslagen tegen personen. Deze
lijfstrafbestaatinten hoogstevi
jftigslagen
vergadering van regenten besluiten. Bi
j
de tenuitvoerlegging moeten ten minste
drie regenten en een arts tegenwoordig

zi
jn.In de prakti
jk Nzordtdeze geeseling
bi
jna nimmer toegepast.
Nagenoeg alle landen in W est-Europa

hebben de lijfstraffen afgeschaft.Alleen

in Engeland bestaan ze nog,zoowelvoor

kinderen a1s voor volwassenen.Jongens
onder de 16 jaar krijgen slaag met de
berkenroede voor kattekwaad en volwassenen ontvangen slagen met de katm et

rende tien jaar.Een lijfrente,in dienstbetrekking verkregen (pensioen), is vrij
van vermogensbelasting.

negen staarten(eenkorthandvatmetnegen
riemen). Tot 1888 was de lijfstrafdaar
een bi
jkomendestrafvoor alle misdri
jven.

Lilfsdwang (rechten).Gijzeling.Dwang
aan den li
jve.Een vonnis,uitvoerbaarbij
lijfsdwangiseenvonnis,datdebevoegdheid
verleent,een schuldenaar tegijzelen,ten

een schip om zich tewendennaardenkant,
waar de wind heen gaat.Loefgierig is het
tegengestelde.

Lijgierig (scheepvaart). Neiging van

einde hem te dwingen,het verschuldigde

tevoldoen.Indenregelzijnschuldenslechts
verhaalbaarop de goederen van den schul-

denaar.In enkele gevallen kan van lijfsdwang gebruik gemaakt worden (zie bi
j

Lijk (zeilmaker). Het touw,waarmede
een zeil omboord is. Het woord ,,lijk''
staat hier voor lichaam :hetli
jk omsluit
de ziel, het zeil zelf. Uit de lijken

LIJKENGIF-M AAGDENWAS
geslagen : ontsteld, verward, beteuterd.
Afb.blz.202.

Voetlijk, voorlijk, bovenli
jk, achterlijk.
Li
jkengaren,lijketouw islanggeslagen en
van driestrengsgeteerde hennep gemaakt.
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Zoo ziet men in poelen, die 's zomers
uitdrogen en 's winters vol water staan,
een ongewoon soort turf ontstaan, welke

op pikachtige aarde geli
jkt en gliede genoemd wordt.

Metlijkengaren naaitmen de lijken aan

hetzeil.
In Gelderland heeten de slieten naast de
opening in de balken boven de deel,de

Lijmknecht (meubelmaker). Sergeant.
Een klemschroef om geli
jmd hout te
klemmen en zoo te laten drogen.

lijkspieren ofli
jkbalken,omdatzijdeopening omzoomen.

Lijkengif. Vergiftige stofwisselingsprodukten van bacteriën,diezich in een lijk,
evenals in andere doode eiwithoudende
stof,ontwikkelen.

Lijmsuiker. Glycocol, amidoazi
jnzuur,
(CH:NHa COOH), azi
jnzuur, waarin

één waterstofatoom doorN Haisvervangen.

Li
jmsuiker verkri
jgt men door lijm met
zwavelzuur te koken.De sm aak ervan is

zoet.Li
jmsuiker is een bestanddeel van
gal.Geen praktische beteekenis.

Lijkenwas.Degewonewijzevanvergaan
vaneen lijk,bijvolletoetreding van lucht
is een stinkende rotting.Kan daarentegen
weinig zuurstoftoetreden,dan gaatdeontleding zeer langzaam en veranderen de

vetten,welke zich inhetli
jk bevinden,in

glycerine,en vetzuren.De vloeibare vetzuren en de glycerine zakken weg en de

M aagdenhoning. Honing, die zonder
persen, verwarmen of slingeren uit de
raten is gevloeid : de zuiverste honing.

M aagdenhoningwordtook welongepijnde
honing genoemd (pijnen is inspannen,
hierpersen).

vaste vetzuren (stearine en palmitine)
bli
jven over.Deze vormen dezgn.lijkenwas,een geelachtige,brokkelige,vetachtige,

harde stof,die bij verwarming smelten
oplosbaar is in aether en alkohol. ls er
tevens kalk aanwezig, dan verzeepen de
genoemde vetzuren, waardoor de resten

nog vasterworden,terwi
jlonderbepaalde
omstandigheden het li
jk bovendien nog
uitdrogen kan. ilet gevolg Van deze
ongewone veranderingen is, dat de uit-

wendigevormen van hetli
jk merkwaardig
goedbehoudenblijven,vaakbeterdandoor
balseming.

Bi
jdeopruimingvan een kerkhofworden
een enkele maal dergelijke lijken aangetroffen;deoorzaakmoetdan meestalhierin

gezocht worden,datde lijken tengevolge
vanrijzingvanhetgrondwateronderwater
zi
jn gekomen.Men vond op de begraaf-

M aagdepeer. Roestbruine, kegelvormige
peer,een zgn.tweede soort,goede tafelpeer,een bekende marktvrucht.De boom
groeit en draagt goed en is niet vatbaar
voor schurft.De peermoetspoedig na de

plaats van O ostwoud een twintigtal van

rijping gebruiktworden,anderswordtzij
melig.(afb.blz.319).

zulke lijken.Deoorzaak van de vorming
van li
jkenwasbleek daartezi
jn:eenzeer
fi
jnekorrelingvanhetzand,datbovendien

M aagdenwas. W itte was,verkregen van
zuiverwitte honingraten.De meeste raten

metleem wasvermengd,waardoordeluchttoevoer was afgesloten.

van den bijenkorf zijn meermalen voor

Soortgeli
jke afwijkingen in de gewone
ontleding komen ook bi
j plantenstof-

worden zijgeelbruin.Nieuwe raatiswit.

fen voor.

broed en voorhoninggebruikten daardoor

M en kan gele was bleeken tot witte was,
maardit is geen maagdenwas.
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M AAIVELD- M AANZAAD

Maaien (paarden).Zijdelings oplichten
dervoorbeenen bi
jden draf;ditwordtals
gebrek in den gang beschouwd.

van meening,dat de stand van de maan
hierop invloed had.

M aanringen (houthandel).Bruine rin-

M aaiveld (landbouw). De oppervlakte

gen in hetspinthout,een gebrek,datont-

van het bouwland,dus waar men maait;
in uitdrukkingen als: een halve meter
onderhetm aaiveld.

boom , zwammen het spint oppervlakkig

Maal(veeteelt).Tweejarige koe,in het
W esten van hetland een vaarsgenoemd.
Een neurende maal is een vaars op het
einde van de dracht.Een maalkalfis een
vrouweli
jk kalf, een koekalf, een kuis,
tegenovereen bolkalfofstierkalf.

M aal(briefpost).Vroegerwaseen maal
een zak,een reiszak,een koffer,een reis-

tasch (Fr.malle,Eng.mail).Een reiziger
met een lederen maal in de hand. Een
brievenmaalwasduseen zak voorbrieven;
thans debrieven zelf,een bezending poststukken.

Maanblindheid (paarden). Ziekte van
het binnenste van het oog bi
j paarden.

staan is,doordat bi
j den groeivan den

aantastten, terwi
jl de aangetaste plaats

later werd overgroeid door nieuw spint.
M en spreektook welvan dubbelspint.

M aanmaand.De tijd,die verlooptvan

het oogenblik, waarop de maan, van de
aarde gezien, een bepaalden vorm heeft.
tot op het oogenblik, waarop de maan
zich weer in dienzelfden vorm vertoont.
M en gebruikt het woord maanmaanden

tegenover sterremaanden,dat is de ti
jd,
welke verloopt van het oogeàblik,waarop
demaan een bepaalde plaatstem iddender
vastesterrenaanneemt,totop hetoogenblik,
dat de maan weer dezelfde plaats bereikt
heeft.

M aanzaad. M aankop,slaapbol,papaver.
Een gewas, dat veelin ons land geteeld

wordt ter wille van het fi
jne zaad,het

D e ziekte is gekenmerkt door aanvàllen,
welke zich ongeveer om de vier weken
herhalen. Om die reden meende men
Vroeger,datde stand van demaan invloed
op de aanvallen zou hebben.
t)e aanvalbegint met lichtschuwheid en
tranen; het regenboogvlies,het vaatvlies,
hethoornvlies,kortom alle deelen van het
oog geraken in hevige ontsteking. Het
hoornvlieswordttroebelen wit,erkomen
vlokken in het glasvocht,het regenboogvlies vergroeit met de lens.Daarna vermindert de ontsteking, het hoornvlies
wordt weer helder. M aar de aanvallen
herhalen zich en ten slotte wordthetoog
blind,en ligt diep in de oogkas.Het is
zeldzaam,dat beide oogen aangedaanwor-

blauwmaanzaad,waaruit maanzaadolie geperst wordt. M inder algemeen dan het
blauwemaanzaad ishetwitteen hetzwarte

den.Deoorzaakisnietbekend,erfeli
jkheid
schi
jntinvloed tehebben.Een onderzoek

land en in Frankrijk als spijsolie. Door
warme persing verkri
jgt men wel meer

maanzaad.Deonri
jpezaaddoozenbevatten

bedwelmende stoffen : mol ne, codeine.

In kïzië wintnaen dezedoorinsnijdingen

te nlaken in den wand van de zaaddoos,

de maankop. Het melksap (heulsap),dat
er uit vloeit,laat men drogen;het wordt
a1s opium verhandeld.

I)e voederkoeken (naaanzaadkoeken),die

uit het zaad verkregen worden na uitpersing van de maanzaadolie, mogen geen
resten van doozen bevatten,omdatdaarin

wat opium voorkomt. be olie, die uit
maanzaad koud geperst wordt, is blank.
Deze blanke olie gebruiktmeninDuitsch-

van 300 afstammelingen van een hengst,

olie,doch de kleurisdan geelen de reuk

die aan maanblindheid bleek te lijden,

minderfi
jn;zeisechtergoed genoegvoor
fijnezeep.
Eenbelangrijkeeigenschap van maanzaadolie is, dat zi
j gemakkelijk opdroogt.

weesuit,dat drie van denakomelingende
ziekte ook hadden.

Maankind (verloskunde). Mola. Een
stoornis in de ontwikkeling van het men-

schelijkei,waardoorblazen ontstaan en de
vruchtgeheelverdwi
jnt.Vroegerwasmen

Schilders gebruiken haarvoor doffe verf.
Vooral voor witte verf isdeolie geschikt,
omdatzein hetlichtsteeds blanker wordt

(lijnolie wordtdonkerder).

M AARSCHALK- M AATSCHAP

De koek en 2et sabbathbrood derJoden
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isdanwintergerst,dieinhetnajaargezaaid

worden metmaanzaad bestrcoid,a1szinnebeeld van den overvloed van manna,die

wordt.

op VrijdagmorgenstotspijzigingderJoden
indewoestijn viel.
Maarschalk.De maarschalk waseertijds
bijdeoudeFranschekoningendeopzichter

Maatjesharing.'longeharingzonderhom
of kuit (Fr.hareng vierge),die in Juni
gevangen wordt. De haringvangstregelt

der paarden. Het woord is gevormd uit

somsreedsin April,schooltdeze terhoogte
van de Shetlandsche eilanden. De beug-

,)mar'':paard (vergel:merrie)en schalk
(knecht).Demaarschalkwasdusdeopper-

visschers vangen deze onrijpe haring in
kolnetten (koliseensoorthennep),en gebruikenzea1saasvoordebeug.Hetgeenzij

stalmeester.Andere hofambten waren die

van drossaard (naarden letter:deambtenaar,diein hetgevolg zit)de spijsdrager;

zichnaardentrekvandeharing.VöörJuni,

vandataasoverhouden,wordtlichtgezouten
en aan den walgebracht.M en noemt die

verder: die van schenker,broodbezorger,

jonge haring koolmaatjes. Van de Shet-

kameraar (schrijver).

landsche eilanden trektde haring langsde
Schotschekusten wordtdaardan gevàngen
door de Engelschen. Die haring is nog

haddieeerti
jdsookinderijkeabdi
jenenbij
hetdomkapittel.Elk van deze ambtenaren
had daarhetbestuurovereen afdeelingder
huishouding en aan elk van dieambten was

steedsnietrijp;zewordtSchotscheharing
genoemd.In Juniis de visch volwassen
en bijde Doggersbank aangekomen,waar
deHollandersvisschen.Zeisdan hetfi
jnst

hetgenotvandeinkomstenvanbelangri
jke
abdi
jgoederen verbonden,hetgeen er toe

van smaak.Hetisgebruik,datdevisschers
v
an deze pas gevangen, licht gezouten,
'

Langzamerhand werden die benamingen
titelsvan hoogwaardigheidsbekleeders.M en

meewerkte, dat deze ambten in handen

kwamen van aanzienlijke personen, die
zich alleen bi
jplechtigegelegenheden met

Jonge, rijpe haring een proeve aan de
Koningin aanbieden.

den dienstinlieten en hetwerklieten doen
doorpersonen van minderen rang.
De Franschen namen den maarschalkstitel
over voor den bekleeder van een hoogen
militairen rang boven dien van generaal.

Maatschap (rechten).Burgerlijke maatschap.Een overeenkomst,waarbi
jtweeof

InEngelandwarendemaarschalkeneerti
jds

schap (b.v.een schouwburgonderneming).
Terwijleen naamlooze vennootschap een

kwartiermeesters, militairen van lageren
rang, die voor het onderdak dersoldaten
moesten zorgen.Thanskentmen in Engelanddentitelvanveldmaarschalk alsopperbevelhebbervan hetleger,van luchtmaarschalk,a1sopperbevelhebber van de luchtvloot. Provoostmaarschalk a1s hoofd van
den strafzakendienst in een groot garnizoen. Hofmaarschalk als het hoofd der
hofhuishouding.

In Amerikazijn de maarschalken burgerlijkeambtenaren,diehulpverleenen aan de
reizenderechtbanken.Ooktijdelijkepolitie-

ambtenaren worden daar zoo genoemd.
In Rusland kende men vroegerden M aarschalkvan Adel:hethoofdvaneenHoogen
Raad van Adel.

Bijonsbestaatdetitelniet;we1a1sfamilie-

meer personen zich verbinden iets in
gemeenschap te brengen en het voordeel
samen tedeelen.Hetdoelis,winsttebehalen,maar niet door daden van koopman-

rechtspersoon,en hetbestuurnietpersoon-

lijk aansprakelijk is voor handelingen uit
naam van de vennootschap verricht, is

datbi
jeen maatschap geheelanders.Een
maatschap is geen rechtspersoon en ten

aanzien vanderdenisalleen hi
j,diegehandeld heeft,aansprakeli
jkvoor zijn daden.
W anneerbijde oprichtingvan een maatschapnietsisbepaald,omtrentdewijzevan
deeling van winst en verlies, dan wordt

bij de winstverdeeling hij, die alleen
arbeid heeft ingebracht,geli
jkgesteld met

dengene,die hetminstaan goederen heeft
ingebracht.
s/an veelnaeerbelang dan de maatschap,

is in de maatschappij de vennootschap.
M aatschap wordtbehandeld in art.1655-

naam .

1690vanhetB.W .,terwi
jldevennootschap

M aartegerst.Zcmergerst.Gerstscort,die

wordt behandeld in het W etb.
handel.

in M aartgezaaid wordten watlater ri
jp
W oordverklaring.

Koop-

M ACHTSPREUK- M AKELAAR

M achtspreuk. Letterli
jk een uitspraak
van de bevoegde macht, dus een gezaghebbende uitspraak. Veelal gebruikt in

den zin vandooddoener.Afwijzenmeteen
machtspreuk :b.v.Nood breekt wet.

M ad.Bi
jvorm van made:hooiland.M adhaak:depiktwelkebijhetzichtengebruikt

Hollandsche steden : Dordrecht, handel
door tusschenkomst van makelaarsgedre-

ven,zooalsdatuitkeuren (verordeningen)
derstadbli
jkt.Laterhadmenookmakelaars
te Rotterdam en te M iddelburg.In 1530
besloot Amsterdam makelaars aan te
stellen, aan wie het monopolie van den
tusschenhandel werd verleend. Het was

wordt.Afb.blz.391.
Onder mad wordt ook verstaan :de kale,

duseen oudestedeli
jkeinstelling en dien-

gemaaidestrooktusschentweezwaden(rijen
gemaaid gras).Hetmad afhebben:klaar
zijnmethetwerk.
Made (landbouw).M aad.Hooiland.De
eigennamen alsAlkemade,Hoogmadezijn

Kooph.deaanstellingtotvoorkorten ti
jd
overgelatenaandeplaatseli
jkebesturen.
Demakelaariseen tusschenhandelaar.Hij

hiervan afgeleid. Evenzoo het woord

overeenkomstig heeft ons W etboek van

verricht daden van koophandelten name
van anderen,dus niet,zooalseen commissionair,diewellasthebberis,maarop eigen
naam handelt.De m akelaar verbindt zich

deimt (landmaatin Groningen,samengetrokken uitdagmaat)en hetwoordmade
liefje.

nietzelf,maarzi
jnpatroon.Hijisverplicht
van iedere,doorzijn tusschenkomstgeslo-

Made. Insectenlarve,die geen duideli
jk

aan partijen,voorwierrekeninghi
jhandelt.
Hij bewaart de monsters der verkochte
goederen totaan delevering.Hi
jstaatin

zichtbaren kop en geen pooten heeft.

Magerekalk.schelpkalk.Terwijlgebrande
kalksteen een kalksoortlevert,diebi
jhet
blusschen veel water opneemt en sterk

ten overeenkomst,aanteekening tehouden,
en geeft desgewenscht afschrift hiervan

voor de echtheid van de handteekening
van den verkooper van een wissel of

effect,door zi
jn tusschenkomst gekocht.

uitzet (vette kalk),is dat bij schelpkalk

Overtredingkan schorsing en vervallenverklaring tengevolge hebben.

M agneetifzersteen. Een 'soort ijzererts,

Demakelaarwordtgeachteen bi
jzondere
vakkennis te hebben.Hij is daarom de
raadsmanvandenkoopman.Inzijnbeëedigingzietmeneenwaarborgvoorzi
jnrecht-

veel minder het gevalen daarom wordt
ze magergenoemd.
dat in samenstelling overeenkomt met
hamerslag Fea04 en glanzend zwart van
kleur is. Het komt veelin Zweden voor

(hetbestezweedschei
jzerisdaarvanafkomstig)en verderin Noorwegen,Rusland en
N .-Amerika.M en vindt het in klompen
van kristallen tusschen de gesteenten.H et

trekti
jzeraàn,iseen natuurlijkemagneet.
In TeylersM useum iseen klomp,die een
gewicht van 114 Kg kan dragen.Vroeger
gebruiktemen hetertsalskompasen noemde hetzeilsteen.

Makelaar (handel).Artikel62 van het
W etboek van Koophandelzegt:Een makelaar is iemand,die,alszoodanig beëedigd
@
J
@n
door de arrondissementsrechtbank, Z1
beroep ervan maakt,tegen genotvan loon
of provisie overeenkomsten te sluiten op
order en op naam van personen,totwie
hi
j niet in vaste betrekking staat.Reeds
in de 13de eeuw werd in de oudste der

schapenheid.De makelaar koopt en verkoopt waren, schepen, effecten, wissels,
bezorgt verzekeringen, bevracht schepen,
beleentgoederen.
Een monopolie der makelaars bestaathier
te lande niet;in andere landen wel;daar
is dus de vri
je uitoefening van hetvak
slechts aan bepaalde personen geoorloofd.
Voordetoelating totbeëedigingen aanstel-

ling wordt geen bijzondere opleiding en

geen diploma gevorderd.Erbestaan echter
eenigepartikuliereinrichtingen,waaropleiding voorde naakelaardi
j gegeven wordt.

Hetstaateen iedervri
j,aan deRechtbank
teverzoeken,a1smakelaarteworden toegelaten.De rechtbank vraagt advies aan de
Kamer van Koophandel, alvorens den
verzoekerden eedaftenemen.Dezenoemt
zich dan beëedigd makelaar, omdat er

koopliedenzijn,diezi& makelaarnoemen,
zonder makelaar in den zin der wet te

M AKELAAR- M ALTENTIG

zi
jn.Dewetlegtaanvrouwenindeuitoefening van ditberoep nietsin den weg.
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In Frankrijk speelde men hetzelfde spel
onderden naam van ,,jeu de mail''en in
Engeland onderden naam van ,,Pallma11''

Makelaar (bouwkunde). Staande sti
jl
van een dakgebint, die de nok vereenigt

methetmidden van den hanebalk (datis
eenwaterpasseverbindingtusschen schuine

dakspanten).

Verder is een makelaar een dakspits aan
heteinde van de nok van een gebouw ter
versiering aangebracht. M en ziet zevaak

op molens en schuren. (afb. blz.212).
Somsdraagtdemakelaareen bliksema:eider

(spr.pelmel),thansnogeen straatnaam in
Londen.
Aan het einde der Republiek was het
maliën in onbruik geraakt.M en speelde
nog we1metbalen hamer,maarop andere

wi
jzeen men sprak toenmeervankolven.
Een Vlaamsch getijdenboek,in hetBritsch
l useum te Londen bewaard, geeft een

beschrijving van het maliën in de 16de
eeuw,hetgeen alseen bewijsgeldt,dathet

of een windwijzer. Bi
j waranda's, die
gewoonlijkeenveroverstekenddakhebben,

spel van Nederlandschen oorsprong is.
Het maliën of kolven werd het nationale

is de makelaar naar beneden verlengd en
somskunstig besneden.

spel der Hollanders bij uitnemendheid.

M al.Gereedschap om de gedaante ofde
grootte van een werkstuk aan te geven.

Bi
jdraaiwerkisdemaleen stukblik met@
eeninsnijdingaan den rand;welkeinsnijding overeenkomt met de helft van de

lengtedoorsnedevan hetwerkstuk.Bi
jhet

draaien houdtmen den maltegenhetwerkstuk aan,om te zien,in hoeverrehetden
gewenschten vorm heeftgekregen.Eenmal
is ook een gietvorm .
M alie. Een malie is een nestel,een stift

van een ri
jgsnoerofveter.Verderookeen
pantserringetje, zooals die eertijds a1s
schubben op een gevechtsuitrustingwerden
vastgenaaid.Een maliënkolderis een hals-

bedekking met maliën (collum

hals).

Een malie isook een stok meteen hamervormig einde, waarmede het maliespel

(kolfspel, golf) wordt gespeeld. (Lat.:
malleus,hamer).M aliekolf.
Maliebaan.Het veld,waar eertijds het
m aliën werd beoefend.Hetmaliespelwerd
gespeeld met een stok,voorzien van een
hamervormigen knop,maliekolf.M etdezen
stok moest men een ba1 met het minste
aantal slagen naar het einde van een

lange baan slaan. In den bloeiti
jd der
Republiek was bij ons het maliën algemeen.De groote steden wedi
jverden met
elkaar in den aanleg van de schoonste
maliebaan. Thans heeft men nog in
Utrecht de M aliebaan en in den Haag
het M alieveld over. De maliebaan te
W atergraafsmeer, is als zooveel andere,
gebruikt voor stratenaanleg.

Reedsin 1390 werd hetbeoefend,hetgeen

blijkt uit een oude oorkonde, waarbij
Albrechtvan Bei
jeren aan de Briellenaars
toestond,buiten de veste ,,m etter colven
te slaen''.M en speelde het op overdekte
kolfbanen.Daarvan waren er in 1796 te
Amsterdam 179. Zulk een kolfbaan was
5 meter breed en 20 meter lang;aan e1k
einde stond een paal,waarheen de balgerichtwerd.Hetvolk speeldeop straten en
pleinen en het spel was algemeener dan
hettegenwoordigevoetbalspel.In Engeland
spreekt men van ,,golf''.M en speelt het

spelop groote terreinen (golflinks) van
soms 30 H.A.,met hindernissen. Voor
verschillend soort slag, heeft men een
verschillend soortstok ,,golfstick''noodig.
Het doel is om den witten balmet het
kleinste aantalslagen te brengen in een

kuiltje ,,hole'', waarvan er ongeveer 30
aan 'teind van hetterrein aanwezigzijn.
Zijliggentemiddenvaneengladgeschoren
grasveld y,green'',op een helling, zoodat

het moeili
jk is den balin hetkuiltje te
slaan. Uit de verengelsching blijkt, dat
de Nederlandersden oorsprong van het

spelvergeten zi
jn.
Mallejan.Tweewieligvoertuig om boomstammenwegtesleepen.(afb.blz.324).
M alloot.Eendrukke,dwaasdoendevrouw.

Hierbijdenkt men aan ,,ma1''en ,,ma1hoofd'',terwi
jlhetwoord waarschijnli
jkis
ontleend aan een Fransch dialect,waarin
:)malot'' brems of paardevlieg beteekent.

M altentig. Overdreven zindeli
jk.Overdreven nauwgezet,alte kieskeurig.

M ALVEZIJ- MANSLAG
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M alvezij(wijn).Oudenaam voorzoeten
Griekschen wijn (genoemd naarNapolidi
Malvasia op het schiereiland M orea)en
voor andere gele,zoete wijnen van verschillende herkomst.

gen in den stam en vangtde manna 0p.

Deze is echter bruin en gelijkt niet op
koriander.Debestesoortisdepijpmanna.
Zijbevatmannasuikerendienta1svoedingsmiddelvoor suikerli
jders(mannakoekjes).
Inhguurlijkenzinspreektmenvan,yhemelschem anna''vooralles,watop een hemel-

schegavelijkt.,,l-letregentmannaopmijn
huisl''

M allel
-an.

M amiering (zeevaart). Een buis van
zeildoek of van leer.De zuigpomp en de

perspompvan eenbrandspuitzi
jndooreen
mamiering verbonden.

Mangat(m achinebouw).Ovaleopening
in den romp van een stoomketel, groot
30 x 40 cm,waareen man,diehetinwendige van den ketel moet schoonmaken,

juist doorheen kan. De afb. blz. 324
vertoont mangat aan een ketel van een
zuiginrichting.

M angeld (rechten). W eergeld. In het
M iddeleeuwsche strafrecht was mangeld
deboetevoordoodslag,een vorm van zoen,

W indketelvan een graanzuiger.
M angat,brandgat,gesloten metknevels.

welke in het latere publiekrechterlijke
strafrecht niet meer voorkomt. De boete
moest door den aanrander of diens verwanten worden opgebracht en kwam ten
goedeaan deverwantenvandenverslagene.

Mannetjesketting.Een ketting,waarvan
deschalmen van steunstukken (mannetjes)
voorzien zijn.Hetsteunstuk bevindtzich

Manna.VolgenshetBi
jbelscheverhaalwas
manna dewonderbaarlijkespi
js,diein de
woesti
jn uit den hemel nederdaaldea1s

enbelethetdichtkni
jpenoftoetrekkenvan
de schalmen.Een mannetjeisverdereen
verdund eindeaaneen staaf.Eenmannetje
smeden.Hetmannetje gaatmeteen borst

voedselvoorde kinderen Israëls.Erwordt

van gezegd,datzi
jwitwas,op koriander

geleek en a1s honingkoek smaakte.
In deplantkundeismannaeenplantengom ,
die naverwonding ofna insectensteken uit
den bastvan planten vloeit.De manna uit
den handelis afkomstig van esschenboo-

men op Sicilië.Men maaktdaarinsnijdin-

in het midden van den schalm,verdeelt
daardoor den schalm in twee afdeelingen

ofkraag in hetdikke gedeelte over.

M anslag (rechten).Doodslag ofmanslag

is het opzettelijk dooden,zonder vooraf

het plan daartoe beraamd te hebben.

M oordisdaarentegenhetopzetteli
jkdooden
met voorbedachten rade.

M ANTEL- M ARS
M ishandeling, den dood tengevolge heb-

en M ark M eissen bekend.M arkgraaf of

bend,is onopzetteli
jk dooden door mis-

markiesisnogeenadellijketitel,welkevan

Mantel (geldhandel).Heteffektzonder

graaf.Ookin Spanje,Italiëenin Engeland
bestaat die titel (in Engeland marquis).
In onsland zi
jn geenmarkiezenmeer.W i
j

handeling.

de coupon- of dividendbladen.
M aren. Het kirren der duiven in den

paarti
jd.

Maretakken.vogellijm,mistellziealdaar).
Mariolein.Een lipbloemigeplantmeteen
rechtopstaanden, vertakten stengel met

vader op zoon overerft. De zoon draagt,
zoolang de vader nog leeft,den titelvan

hebben in de geschiedenisgehad een mar-

kiesvan Ri
jen,van Antwerpen,van Ber-

gen, van Leiden,van Veere. Te Bergen
ap Zoom bestaat nog het M arkiezenhof
uitheteindeder 13de eeuw,in 1430 verbouwd. ln de W itte Zaal bevinden zich
deportrettenvandemarkiezenvan Bergen.

kleine donkerpaarse bloempjeseneirolzde
bladeren, die sterk rieken. De toppen

der jonge scheuten worden gebruikta1s
kruideri
jbijkropsla,boonen,erwten,visch
en bijdeworstbereiding.Ook worden ze
met andere kruiden,in bosjes gebonden,

M arlen (zeilvaart). Rijgen. Een lijk
(randtouw)wordtaanhetzeilgemarld.Bij
het reven van het zeil door middel van
een lang touw, gebruikt men soms den
marlsteek,om het onderste deelvan het

in de linnenkastgelegd.

zeilin plooien om den giek tebinden.(in
deafb.blz.283ishetgeen marlsteek).

M ark.DeoudeGermanenwarenoorspron-

kelijkeenzwervendvolk,maarlaterkozen

De marlsteek heeft overeenkomst met de
festonneersteek der naaisters en met den

zi
jzich vaste woonplaatsen.ledere stam

matrasnaad der heelmeesters,waarbijtel-

genoemd werd. Zi
j werden onder den

kens een halve knoop gelegd wordt,
voordatmen verdernaait.

bewoonde een bepaald gebied,dat mark
invloed van de Romeinsche beschaving
landbouwers. Het bouwland werd onder
de geslachten verdeeld,maar de w'
eiden,
heiden, moerassen en bosschen bleven
onverdeeld.Datgedeelteheettedealmende,
degemeente,de meent,de mark in engeren zin.Op hetstelen en sprokkelen van
houtuit de meentstonden zware straffen.

Demarlspi
jkerdientom gaatjesinhetzeil
te maken,wanneer men het lijk aan het

Thans zijn alle markegronden verdeeld,

Afb.blz.78.Deondermastvan een groot
zeilschip isaan het boveneinde vierkanten

behalve in het Gooi, waar de Gooische
meent nog onverdeeld eigendom van de

erfgooiersis(zieald.).

Markies. Markgraaf.Titel uit den tijd

van hetleenstelsel,toen de vorsten terbescherming van de grenzen van hun land,
tegen invallen van buiten,militaireambtenaren aanstelden, markgraven geheeten

(margo:grens).Zijkregen bezittingen en

voorrechten in leen en werden machtige
heeren en hun gebied werd mark genoemd.

zeilmarlt.

De marlspijker doet ook dienst bi
j het
splitsen van touw en welom de strengen
van het touw ermee op te lichten.

M ars (zeilvaart).Platform in den mast.

draagt aan weerszijden van dat vierkant
kortebalken,langscheepsgericht.Tusschen

dezebalkenkomtdan dehieling(vierkant
ondereind)van de steng (verlengstuk van
den mast).De balken heeten langszalings.
Op dielangszalingsliggen dwarszalings en
daarop is een stevig platform bevestigd,de
mars. De mars dient, om er de wanten

(steunlijnen) van de steng aan vastte
maken;diewanten loopen van den topvan
de steng naar den rand van de mars.

Op deze wijze maakte ook Hendrik de

Fokkemars,groote mars,bezaansmarszijn

Eerste van Saksen een eind aan den ontredderden staat van Duitschland, dieeen
gevolgwasvan deinvallen derNoormannen,

de marsen aan de onderscheiden masten.
takels,waarmeehetmarszeilaandemarsera

W enden en Hongaren.Thans zijn daar
nogdenamen MarkSleeswi
jk,deAltmark

(ravan desteng)isopgehangen.
De marszeilen zijn bi
j sterken wind niet

Marsevallen zi
jn de hijschtouwen met
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MARSAILLAANSCHE ZEEP-M ATRIJS

tegebruiken.Eenwindvandesterkte,waar-

bi
jmen een marszeilkan gebruiken,heet

vastmaken.Hi
jbestaatuittweehalve stekenintegengestelderichting.(afb.blz.326).

marszeilskoelte. W ordt de wind sterker,
dan reeftmen hetmarszeilte halversteng

Alshet voorwerp staat,gebruiktmen een

enbijsterkenwindmoetmen demarszeilen
(marszeils)geheelstrijken.
M arseillaansche zeep. Spaansche zeep.
Zeep uit M arseille,zorgvuldig bereid uit

mastworp metvoorslag (draaireepsteek of
derdehandsteek),waarbij de eerstehalve
steek niet éénmaal,doch tweemaalom het
voorwerp gaat en de laatste halve steek
daaroverheen komtte liggen.

oli
jfolie;bevatgeenvrijloog,datverfzou

kunnen oplossen en is daarom geschikt,

om verf schoon te maken. Schilderijen
worden vaak naet deze zeep gereinigd.Is
de ver:aag zeer vuil en oud, dan helpt
geWone Zeep beter.

Marsepein.Een deeg van fijngemaakte,

Zoete amandelen,suikeren rozenwater.

M artelaarsboek. M artyrologium ; een
werk, waarin de namen der martelaars
worden vermeld en hunne daden worden
beschreven. Elke secte heeft haar eigen
m artelaarsboek.

Masker (dierkunde). Pootlooze larve.
De larve is a.h.w. een vermomming van
het insect.

Masker(bouwkunde).Eengebeeldhouw-

de kop.,,Een sluitsteen m:teen vrouwenmasker''.Afgietselvan een gelaat,gipsen
m askers.

M astiek Onderdezen naam verstaat men
verschillendestoffen,welkegebruiktworden
om naden te stoppen.

Een mengselvan fijne gebluschte kalk,
brikkenmeel, gestampt glas en lijnolie
vormt een mastiek om gaten in muren te
dichten.Hethechtzich goed aan steen en
wordt zeer hard.
Verderism astiek een soortpek,waarmede
men houtnaden dichtmaakt.Ook ismastiek
een soort hars ter bereiding van vernis.
Dieharswordtgewonnen uiteen Indische
boomsoort.

M astkloot (scheepvaart). De afgeplatte
bal,welke den top van den vlaggemast

bekroonten dievoorzien isvan een schi
jf
voordevlaggeli
jn.
M astworp.Een mastworp,een bijzonderen knoop,gebruiktmen,wanneermen een
touw om een vast rond voorwerp wil

Mastworp .

M athaak (landbouw).De haak,die de
maaier gebruikt,tegelijk met den zicht
(zeis),om de halmen bi
jeen tegaren (afb.
blz.391). M at isde strook, welke gemaaid wordt met de zeis.Hetgemaaide

komtnaastdiestrookineenri
jteliggen en
heeteen zwad (van zwaaien).Hetmatligt
dus tusschen twee zwaden in.

Matrils.Holle vorm,moedervorm,waarmede men doorvolgieten,slaan ofpersen

afgietselsmaken kan.Bi
j het maken van

drukwerk zet men eerst een vlak zetsel.

De draaiende drukpersen (voor kranten)
hebben een gebogen zetsel noodig.M en

verkrijgtdit,doorvan hetvlakkezetseleen
matrijste persen van vochtig bordpapier.
Dezepapierenmatri
jskangebogenworden
envandengebogenmatrijsmaaktmendan
een afgietselen hiervan worden op papier
de afdrukken gemaakt.

jzer (uitdrukken
Bijhetponsen van plaati
van ronde schijfjes om gaten te maken),
gebruikt men a1s matrijseen hard stalen

M ATZE- M AZELEN
plaatmeteenyvan scherperandenvoorziene,
opening,waarin depons,een ronde stalen
staaf, nauwkeurig past. Ponsen geschiedt

mechanisch:legtmen hetplaati
jzerop de
matrijsen laatmen den ponsdalen,dan
wordt een rond schi
jfjeuithetplaati
jzer
geperst.

Matri
jsom munten te slaan,bankbil
jetten
aftedrukken.Cliché'skondengevoegelijk
matri
jzen heeten.
M atze. Het ongegiste brood,dat gegeten

wordtop hetPaaschfeestderJoden.Toen

deIsraëlietenuitEgyptetrokken,geschiedde

datz66overhaast,datergeen ti
jd wasom
hetbrood tedeesemen (zie bijzuurdeeg).
Ter herinnering aan die vlucht eten de

Joden op het Paaschfeestongegistbrood,
m atzen.

Mazelen.Een zeerbesmettelijke kinder-

ziekte,welke in kleine afgelegen plaatsen

een,m ethetmicroskoopnietzichtbare,bac-

teriezijn,even klein a1sdeverwekkervan
pokken,hondsdolheid,ofmond-en klauwzeer.Die smetstof heeftweinigweerstand,
sterft spoedig buiten den zieke,zoodathet

twijfelachtigis,ofmazelenzouden kunnen
worden overgebracht door gezonde personen. De besmetting geschiedt meestal
buiten de ziekenkamer van kind op kind

en in hettijdperkderverkoudheid.
De ontwikkelingsti
jd van mazelen is tien
dagen;de beginverschi
jnselen duren vier
dagen.
Schoolsluiting geeft weinig, omdat de

besmettelijkheid z66 groot is,datspelen
op straat meteen kind, dat de mazelen

onder de leden heeft,voldoende is voor
besmetting.
De voorspelling betreffende den a:oop

der ziekte is gunstig; bi
j kinderen van
3- 12 maanden watmindergunstig,omdat

gewoonlijk om de 6- 10jaar,in grootere
plaatsen om de 2- 3 jaarheerschten in

deze hetgemakkelijkst naziekten krijgen.

ziektebreidtzich sneluit,tastvrijwelalle

besmetting.

de groote steden geregeld voorkomt.De
kinderenaan)dienog geen naazelen gehad
hebben en gaat luwen,wanneer er geen

vatbarenmeerzi
jn.Zoodraerweervatbare
kinderen zijn opgegroeid,breektdeziekte
opnieuw uit.M azelen begintmetverkoud-

heid en in dittijdperk iszi
jhetbesmetteltk
kst.Na een week krijgthetkind dikke,

Kinderen,die borstvoeding gehad hebben,

zi
J
-n tot hun derde jaar ongevoelig voor

Bi
j de behandeling houdt men in de

eerste plaatsin hetoog,datversche lucht
het beste geneesm iddel is. Soms wordt
welonderdenoodigevoorzorgeneen openlucht-behandeling toegepast.Kinderen met
uitslag houdtmen in bed.Broeien versnelt
hetverloop van den uitslag niet.Isde uit-

wa
erige oogen; het niest en hoest.De
* t
bovenlip is vochtig; op de slig
*
mvliezen

slagverdwenen,dan houdtmen gewoonli
jk

vindtmen wittepuntjesalskalkspatjesop
een helderrooden grond, groepsgewi
js
bijeen.Neusbloedingen komen ervaakbij
vooren ten slotte verschijntde mazeluitslag op het gelaat: blauwroode vlekjes
dichtbi
jeen.Op den romp zi
jndevlekjes

huis.Naziekten zijn: longontsteking en

schaarscher.Na twee dagen verbleekt de
uitslag en hetkind wordttierig,de hoest
houdtop en de huid gaat schilferen,alsof

voorkomen,dan heefthetnut,devatbaarste

erfijnmeelopligt.Inditti
jdperkmoethet
kindnogtebedblijven;naeenpaarweken
ishetgeheelgezond en dan ishetvoorhet
verdere leven onvatbaar voor mazelen.
Die onvatbaarheidisde oorzaak,datmaze-

de kinderen nog een paar weken binnensmiddenoorontsteking.In dezegevallen ziet

mendenuitslagsnelverdwi
jnen;menzegt

dan,datde ziekte naarbinnen isgeslagen.

Blijkt het, dat een epidemie bijzonder
kwaadaardigisendatervaaknaziektenbij

kinderen van 3- 12 maanden ti
jdelijk
onvatbaar te maken met geneesserum ,
afkomstig van herstelde kinderen of van
volwassenen, die immers nagenoeg allen
aan mazelen hebben geleden. Op deze

wi
jze verschuift men de besmettingskans

tot een volgende, allicht goedaardiger

len een kinderziekte schi
jnt,maarvolwas-

epidemie.Deze overweging geldtook voor

senen,dienog geen mazelen gehad hebben,

zwakke kinderen in den wintertijd, ook

zijn even vatbaar a1s kinderen. Er zijn
evenwel bi
j uitzondering menschen, die
twee ofdriemaalmazelen kri
jgen.
Desmetstofisnietnaderbekend;zi
j moet

alisdeepidemiegoedaardig,wantin dezen

tijd isdekansgrooter,dateen zwakkind

na mazelen met den tuberkelbacilwordt
besmet.
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M EDEL- M EERSCHUIM

in de rogge,windhalm,aspera spica venti.
In Gelderland noemt men grashalmen in
het algemeen melen.

hetoog doorde paarse kleur,die overhét
gras ligt:de groote paarse pluimen overheerschen.(afb.blz.328).M en noemt het
ook wel gewold zorggras of witbol naar
de witachtige kleur van den stengel en

M ee. M ede. Alkoholische drank, door
gisting van gekruiden honing verkregen.
Vroeger was naede algenaeen bekend;

de bladeren,die met zachtewitte aartjes
zijn bezet. Op alle gronden is meelraai

Medel (landbouw). Onkruid,fijn gras

oude uithangteekens spreken van ,,Vri
j
wijnen mee''lhetgeen zeggen wilde,dat
erwi
jn en meeverkrijgbaarwas,waarvan
de acci
jnswasbetaald.
De Batavieren stelden zich voor, in het
W alhalla,,mede''tedrinken uitdeschedels

van hun verslagenvi
janden.
h<eekrap. Krap. Een pl
ant (rubia tintoruna),dievroegerinSchouwen en Duiveland werd geteeld en waaruit een roode
verfstof xierd genaaakt: het kraprood
ofkraplak. De plant heet ook we1 mede.
Op Duiveland staan nog meestoven, waar
de krap gedroogd werd.
De meekrap werd verdrongen doorde alizarine,een anilinekleurstof,diemetmetaalzouten,behalve rood,ook andere kleuren

thuis: men ontmoet haar op landwegen,
op veenachtige, zure weiden en op beschaduwde plekken.In het hooiland geeft
meelraai groote bossen en dus veel gras
en na het maaien groeien deze snel uit.
Om deze reden wordt dit gras nog in
hooiland geduld, ofschoon het gewicht
van het hooigering en de voedzaamheid
onvoldoendeis.In hetweiland zietdeboer
haar liever niet,omdat het gras hard en
grof is en door het vee versnnaad wordt.
Ilaardoor blijven er groote bossen in de

weidestaan.MeelraaibloeitinJunien het
zaad,daterdaarnagevormdwordt,isover-

vloedig en kiemtgemakkeli
jk.De zaden,
die uit het hooivallen,zi
jn hoofdzakelijk
meelraaizaden.Deze komen in den stalm est en geven op den akker een lastig
onkruid.

geeft.Alizarinerood zounietkleurechtzi
jn
en kraprood wel.
M eeldauw. Schimmelziekte der planten.
D eschimmeloverdektmethaarzwamvlok
de bladeren en geeft hen een witaanzien,

alsof ze met meel bestoven zi
jn. Het

poederachtig oppervlak ontstaat, doordat
de sporendragersvan de schimmelrechtop
staan.De zwamvlok trekt sappen uit de

plant.OmstreeksSt.Janzietmen,bijwarm

en vochtig weer,eiken en rozenbladeren
wit worden. Klimrozen tegen een muur

hebbenermeer van te lijden,dan tegen
ijzerdraadgaas(rozenbogen).De tuinbouw

heefttekampen m etm eeldauw op appelen,
aalbessen, kruisbessen.Sedert 1900 is de
Amerikaansche kruisbessenmeeldauw hier
inheem sch geworden. Hetbeslag ervan is
grover dan van de Europeesche en maakt
de bladeren spoedig zwart. De overheid

Meelraai of Roobol .

neemt maatregelen terbestri
jding.

M eqrschuim . Delfstof, bestaande uit
magnesiumsilikaat;hetstaatdusin samen-

M eelraai. Een grassoort, die vooral in
hooiland voorkomt en met de dravik,de
geknikte vossestaart en het reukgrastotde
minderwaardige grassen gerekend wordt.
M eeldraaiin hooiland springt terstond in

stelling dichtbi
jasbesten speksteen.Het
meerschuim wordta1s vettige klompen in
Klein-Azië uit den grond gedolven.M en
kookthet,om hetzachttemaken;danwordt
hetbewerkt,gedroogd en in vetgelegd,om

MEERW EIDE-M EIW IJN

daarnagepoli
jstte worden.Hetafvalwordt
fi
jngemaakt,metkleivermengd,in vormen

geperst en dan gebakken. Dit namaaksel
geli
jktveelop echt naeerschuina,naaar is
toch daaraan te herkennen, dat een kras
met een gouden of zilveren m unt er een
streep als van een potlood op achterlaat,
hetgeen
bij echt m eerschuim niet het
geval1@S.
In Nveenen, Boedapest, Neurenberg en

Pari
js maakt men meerschuimen pijpen.
Pi
jpen van meerschuim, die in olie is
gekookt,zijn de zgn.doorrookers d.w.z.
zijnemenopdenduurdenbruinentabakskleur aan.

M eerweide(veeteelt).M ier,roode mier,
wee.Ziektebijhetvee,datopmoerassige
weiden loopt en veroorzaakt wordt door
parasieten in het bloed. Deze worden
overgebracht door teeken, die vooral in
boschgras leven.De parasiet ontleedt het

bloed,debloedkleurstofkomtvrijenwordt
door de nieren afgescheiden,zoodat het
dier bloed watert. Vee, dat in zulk een
streek geboren is;is veelminder vatbaar
voor de ziekte. Deze is een goedaardige
Vorm Van de in Amerika voorkomende

Texaskoorts.Ook bij den mensch komt
teekenbeetziekte voor, die op een goed-

aardige vlektyphus geli
jkt. De eigenli
jke
smetstof is niet nader bekend.W e1weet
men, dat de ziekte op marmotten kan
worden overgebracht.
#JM eer'' heeft de beteekenis van moeras

ofpoel(zooalsin meerradi
jseninmierik).
Meesterteeken.In den gildentijd sloegen
dehandwerkershunmerkteekenopdevoorwerpen,doorhun hand vervaardigd.T hans
geschiedt dat nog door de fabrieken van
gouden en zilveren voorwerpen en hun
teeken wordt nog het meesterteeken genoemd.
M eestoof. Inrichting, om meekrap te
drogen.Demeestoven zi
jn verdwenen,nu
de anilinekleurstoffen de meekrap vervan-

gen.Voor60jaarwasdemeekrapteeltin
Zaeland en W est-Brabant belangrijk;de
vierjarige planten werden uitgestoken,de
wortelsin de meestoofop latten boven het
vuur gedroogd en later gemalen.
M eet. Baginstreep, honk, punt van vertrek,,1start''*

Meet (landbouw). W anneer de akkers
doorslooten zi
jn gescheiden,bevindtzich
gewoonli
jk in hetmidden van denakker,
evenwi
jdig met de slooten,een greppel.
Hetgedeeltevan den akkertusschen greppel en sloot, dus de halve akker, heet
m eet.Ditwoord wordtop deZ-H eilanden
gebruikt,waarmen ookspreektvan dorschm eet: de plaats op den akker,waar de
dorschmachine staat.

Meetbrief (scheepvaart). Een, bi
j de
W et verplicht gesteld,geschrift, dat op

alle koopvaardijschepen aan boord moet
zijnen waarin detonnenmaatenhetlaadvermogen van het schip zi
jn opgegeven.
De scheepsmeting geschiedt van wege het
Departementvan Financiënovereenkomstig

de bepalingen van hetKoninklijk Besluit
van 1899 en wordt verricht door ambtenaren, beëedigde scheepsmeters, die aan
verschillende kantoren voor scheepsmeting

verbonden zi
jn.De scheepsinhoud wordt
aangegeven in bruto-registertonnen, de
laadruimte en ruimten voor passagiers in
netto-registertonnen. Een registerton is
2,83 kubieke meter. Onder scheepsinhoud
verstaatmen alle ruimten onderhetbovendek,vermeerderd met alle ruimten boven
het bovendek, voorzoover die voor zee-

waterkunnenwordenafgesloten (de brug,
de bak,dekampanje:datiseen opbouw
op het achterschip). Havengelden, dokgelden,kanaalgelden worden naar de opgaven van den meetbrief berekend.
Reedslang heeft men getracht,om toteen
internationale scheepsmeting te komen.
M en is daarin niet ten volle geslaagd.
Toch verwachtmen binnenkorteen internationale regeling van den Volkenbond.

Nai
jking geeftmen metletters,cijfersen

teekensop het schip aan:den inhoud in
tonnen,een teeken van den scheepsmeter,

hetnummervandeli
jst,welkedescheepsmetervan zi
jn metingen bi
jhoudt en ten
slotte de beginlettervan hetland,waarde
eigenaar van het schip woont.

M ei.Jonge,groenetak.Berkemei.
M eiwijn.Zomerdrank,welkebereidwordt
uitwittenwi
jn,suikerendebloemknoppen
van lieve-vrouwe-bedstroo, welke plant

in MeienJunibloeit.
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Melaatschheid.Een besmettelijkeziekte,
veroorzaakt door den leprabacil,een bacil

Vroeger had elke stad een leprozenhuis;
van die leprozenhuizen en hun regenten

dieveelop den tuberkelbacilgeli
jkt.Ook

bestaan ta1van schilderijen.Laterwerden

de ziekte zelfvertoont,door haar slepend

die huizen bestemd voor huisvesting van

verloop,geli
jkenismettuberculose.Afrika

zwakzinnigen en van dien tijd dagteekent

wordt als de bakermat van de ziekte
beschouwd. Volgens de geschiedkundige

gegevensheeftXerxeshaarmetzijn leger
naarGriekenland overgebracht,terwijlhet
legervan PompejushaarnaarItaliëover-

plantte.Reedsvöör de Kruistochten kwamen in ons land gevallen van melaatschheid voor,maardaarnaishun aantalsterk
toegenomen, daar menig kruisvaarder de
ziekte meebracht. Tusschen de elfde en

vijftiende eeuw verspreidde demelaatschheid zich over geheelEuropa.M en sprak

toen van de ,,lazarije''naar de gelijkenis
van Lazarusen den ri
jken man.

de uitdrukking ,,belazerd''.In Amsterdam
bestond de gewoonte,dat de melaatschen
uit het leprozenhuis op Koppermaandag
een optochtdoordestad hieldenen geldinzamelden.Van dienrondgangvindtmen nog
verscheidene teekeningen. Ook elderswas
hetbedelendermelaatschen algemeen.M en
gafhen hiervoor een bewijs:,,vuijlbrief''

genaamd.Zi
jwaren verplichteen witlint
om den hoed te dragen en met een klap
hun komstaan tekondigen.Ofschoon men
dem elaatschen a1sonrein beschouwde,gaf
men hun gaarnegeld;immers Lazarus,de

Bijbelschefkuur.wasde beschermheilige

M en onderscheidttweevormenvandeziekte:den knobbelvorm en den gevoelloozen

derleprozen.Lazaruswas dem an,diemet
zweren overdekt,welke de honden likten,

vorm. Bij den knobbelvorm begint de

aan depoortvan hethuisdesrijken mans
om kruimkes bedelde. (Lukas 16, vers
19- 21).Demelaatschheidwerdbeschouwd

ziekte met de lepravlek,een witte of een
donkere verkleuring van de huid,op een
bepaalde plaats.Later ontstaan op dievlek
verdikkingen,dezgn.lepraknobbels.ookde
beenderen van den schedelkunnen dikker
worden, waardoor het hoofd wordt misvormd.oogharenenwenkbrauwenvallenuit

alsdeuitverkoren beproevingGods.M ozes
had de hand in eigen boezem gestoken :

enhetvoorhoofdkri
jgtrimpelsenplooien;
men spreektdanvaneenleeuwengelaat.Bij

stak en haar daarop opnieuw liet zien,
wasdehand weergewoon.
T oen pasgeloof-

den gevoelloozen vorm woekeren de bacillen in dezenuwstammen,waardoorgevoellooze plekken in de huid ontstaan. Een
gevolg van die gevoelloosheid is, dat er
zweren ontstaan,die soms zoo diep gaan,
dat de uiteinden der ledematen afsterven.
Omdat proefdieren nietvatbaarvoor be-

den de Israëlieten,wathijzeide.

smettingmetleprabacillenzijn,isdestudie.
derziektemoeili
jk.Deleprabacillenhebben

behalve in Italië,bijnaverdwenen:men
meent,doorde toenemende zindeli
jkheid,

deneiging zich terangschikken,alshalmen
in een schoof ofalssigaren in een bundel
en merkwaardig is het groote aantal,dat
in hetlichaam van den zieke kan worden
aangetroffen. De ophooping van bacillen
kanleidentotverdubbelingvandenomvang
van een lichaamsdeel.

Deontwikkelingsti
jd,detijd,dieverloopt
na de besmetting,voordat de ziekte zich

openbaart,is3-6jaar.Deduurderziekte
isongeveer10jaar,maarerzijngoedaardige
gevallen,dieweldertigjaardurenkunnen.
Dedoodsoorzaakisveelaleen bi
jkomende
nierontsteking of tuberculose.

toen hij die hand aan de Israëlieten liet
zien,was die wit als van een melaatsche.

Toen hi
jdehand opnieuw in zijn boezem

Er bestaat in Nederland een vereeniging

ter bestrijding van lepra,welke in 1918

een tehuisvoormelaatschen stichtte,Heidebeek genaamd. In 1920 is de inrichting
wegens geldgebrek gesloten.
Tegenwoordig is de ziekte in Europa,
wantmelaatschheid ismaarweinig besmet-

teli
jk.Dewijzevan besmettingisonzeker.
Het beste voorbehoedmiddel @
IS Zeep.
*

Slechts bij verregaande onzindelijkheid IS
er besmettingsgevaar,evenzoo bijinnige
aanraking(inéénbedslapen)endanvooral
voor kinderen. Bij open wonden is het
gevaargrooter.Tochblijfthetopmerkeli
jk,
dateen ziekte,welke vroegerzoo algemeen

was,thans bijna geheeluit onze samenlevingisverdwenen.Hierte lande zi
jn in
hetgeheelslechtsenkele tientallen melaatschen bekend,meestalIndischgasten.M en

kentslechtseen paargevallen,waarbi
jde
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li
jdersdebesmetting hiertelandehebben

oprichting van kinderleprozerieën. Verder

opgedaan,en men kan aannemen,dat de

prentmen dekinderenvooralzindelijkheid
in.Slechtsin bi
jzondere gevallen,waarbij

ziekte vroeger besmettelijker wasdan

tegenwoordig.Eenveranderingvan besmet-

teli
jkheidkomtookbi
jandereziektenvoor.
Datsommigeli
jdersechtertoch zeer besmettelijkkunnenzi
jn,isgeblekeninHono-

etterendewondenvoorkomen,isafzondering
der oude melaatschen nuttig; de m eeste
patiënten worden thans op het spreekuur
behandeld. Een olie uit een O.I. boom

loeloe,de hoofdstad der Hawaieilanden

(Chaumogaodorata)geldta1sgeneesmiddel.

(zondermelaatschen),waar zich in 1853
een melaatsche Chinees vestigde.In 1880
wéren daar 2000 melaatschen.
Thanskomtde ziekte nog veelvuldig voor

inM idden-Afrika,waar10% derbevolking

M elis. Tweede soort witte suiker. De
suikerfabriek levert drie hoofdsoorten :
geraëneerdesuiker,melisen basterdsuiker.
I)e geraiineerde suiker isdoor herhaalde-

eraanli
jdten in Suriname,waar3 % der

lijk oplossen,indampen en kristalliseeren

bevolking is aangetast en verder in onze
Oost.
InIndiëisdeziektevrijalgemeen.Volgens
schattingen zijn daar we1 50,000 melaatschen,waarvan een grootaantalop Ambon.
DeBatakkersmaken kortemetten methen:

zi
jverjagenzeofmaken zeaf.Dezending
heeft in Indië leprozenhuizen gebouwd:

gezuiverd.Demelisondergaateenvoudiger
bewerking: het ingedampte sap, waarin
de suikerkristallen zweven, wordt geslin-

gerd (gecentrifugeerd)en doordeovergebleven suikerwordtheete stoom geblazen.
De stroop,die de kristallen omhult,wordt
daardoor weggeblazen en de kristallen

erzijnerthans45,dietezamen4599zieken

worden wit.Daaropvolgtnog een bijvoeging van blauwsel (ultramari
jn),om de

kunnen bergen.Verscheidene van die in-

blankheid te verhoogen.

richtingen ontvangen ri
jksbijdragen.Het
groote leprahuis op Bali behoort aan het

Ri
jk en wordt beheerd door het Leger
des Heils.In 1909 werd bi
j de geboorte
van prinses Juliana, als een huldeblijk,
deleprozerie Donowdjo (vorstinnegift)op
de Noordkust van Java gebouwd. Te

M elkers (visscherij). Visch met hom

tegenover visch met kuit. In de haring-

pakkerijen worden deharingen uitgezocht
en in soorten verpakt.De beste haringen

zijndehomharingen,demelkers.(naarhet
Vlaamsche ,,melke''voor hom).

Bandoeng is een vereeniging tot verbetering van het lot der melaatschen, welke

M elkglas. Een witte glassoort,verkregen

vereeniging een eigen ti
jdschriftuitgeeft.
Paramaribo isberuchtom zijn melaatsch-

door bi
j de grondstofvoor gewoon glas

heid.M en heeft daar het gouvernementsziekenhuis,waar500 melaatschenverpleegd
worden.Verderisereenpartikuliereinrichting: Bethesda,met plaats voor honderd

zieken,voorts heeft men er deM ajella-

:uor- en fosforzure zouten te voegen.
Lampen met melkglas verspreiden het
licht goed, maar geven 50% lichtverlies.
M en gebruiktdaarom voorlampen tegenwoordig wellichtblauw glasofmatglas,om
hetlichtte verspreiden.

stichting,welke öök plaats heeftvoor 100
patiënten.DeSurinam ershouden deziekte
niet voor besmetteli
jk, maar zijn van

M elkpoeder.Poeder,verkregen doormelk

meening,datmendeziektekrijgt,doorhet
gebruikvan spi
jzen,waarvoormenovergevoelig(treef)is.
Hetinzicht,omtrent de juiste wijze van
bestri
jding,isin delaatstejaren gewijzigd.

melk te laten vloeien over heete rollen,

M en erkent,datde bestaande leprahuizen

voordebestri
jdingderziekteweinigbeteekenen.Men trachttegenwoordig dejeugd
te beschermen, door onderzoek van de
schoolkinderen en afzondering en behandeling der aangetasten.M en overweegtde

in telaten dampen,hetzi
jdoorhetsproeistelsel,waarbij de melk fijn verdeeld in
heeteluchtgedroogd wordt,hetzijdoorde

waarop zij als een dun vlies opdroogt.
M en gebruikt daarvoor ontroomde melk:
hoe minder vetde melk bevat,hoe duurzamer de melkpoeder is. Van melkpoeder
wordtin streken,waar de melk schaarsch

is,melkgemaaktdoorbijvoegingvanwater.
M elkpoeder wordt ook als zuigelingenvoedselaanbevolen.
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M elksuiker.Een suikersoort,die in melk

ook zeerduurzaam is.Alsdichtingsmiddel

voorkomt. Zi
j is slecht oplosbaar n.l.

voor :enzen (kragen van buizen),is het

slechts 1 :6 in koud water en 1 :2 in
warm water.Hierdoorisookdesmaakmaar
weinig zoet.M elksuikervormtharde,witte

zeer doelmatig,evenalsvoorschroefdraadverbindingen, die men dicht wilmaken.
M en gebruiktvoorts m enie voor loodglas

kristallen.Hetwordtalsfi
jn poederin de
apotheek gebruiktbi
j hetmaken vanpoe-

(kristalglas)en ookkooktmen li
jnoliemet

gebruiktmenmelksuikerbijdekunstmatige
voedingvan kinderen.Zijmag dan vooral

graven. Oude handschriften zi
jn dikwijls

ders met sterke geneesmiddelen.Verder
geen melkresten bevatten en niet met

rietsuiker vervalscht zi
jn. Melksuiker
wordt verkregen uit wei van de kaasfabrieken.Deze weiwordtonderverlaagden
druk ingedampt en demelksuikerkristalli-

seertdan uitom takjes,oflatjes,diemen
in deweiheeftgestoken.Deze ruwemelksuiker wordtdaarna gezuiverd,door ze in
water op te lossen en opnieuw te laten

menieom deoliesnellerdrogend temaken.
Reeds de oude Egyptenaren kenden deze
verfstof:men vond haar in oude koningsmetgekleurdebeginlettersversierd en m en
gebruikte daarvoor menie. Een hoofdstuk
beginnend met een roode letter, noemde

men rubriek (rubrum :rood),en de versieringen zelf heetten miniaturen, een
woord,afgeleid van minium : menie.
M enie isduuren wordtdaarom vervalscht

kristalliseeren. Er zi
jn twee melksuiker-

met zwaarspaat (zwavelzuurbarium),baksteenpoeder en dergeli
jke. Menie wordt
spoedigzwart,wanneerzijaan zwavelhou-

fabrieken in onsland.Deafzetervan wordt
belemmerd,doordatbuitenlandschefabrie-

dende lucht is blootgesteld b.v.in stallen

enbi
jgrachten.Hetloodverbindtzich dan

ken hun prijzen voor eigen land hoog

met de zwaveltot zwart zwavellood.Een
laag doorschijnende vernis beschermt de
menie daartegen.
De bereiding van menie geschiedt door

hebben gesteld en hun overschot tegen

lagen pri
jsnaaronsland uitvoeren.

Een oplossing van melksuiker gist niet
door gewone gist, maar wel door kehr-

loodglit(loodoxyde)in een moffeloven te

korrels,diemelksuikergistbevatten.Hierbij

verhitten.Hetlobdglitneemtdan zuurstof
op en wordt rood.Verhit men lang,dan

M elkziekte (veeteelt).Kalfziekte.M elk-

rige menie geldtvoorde beste.
Een vervangmiddelvan menie is de zgn.
ijzermenie, een zeer goedkoope verfstof

gaatdeoplossing bruisen doordengevormden alkohol.
roos,zie moerziekte.

ontstaateen oranjegelekleur.Oranjekleu-

uitijzeroxyde bestaande.Deze heeft ook
M emelig (kaashandel). Met mi
jten;
memelige kaas (memelszijn mi
jten).

een roode kleur, maar dekt slechts zeer

tijdeli
jk. Zij neemt water Op en laat
spoedig los.

M enie. Een loodhoudende verfstof, die

voortreffelijke eigenschappen heeft. De
scheikundige samenstelling is Pb3 O4.

Menie geeft gemakkelijk zuurstof af en

daardoorwordtmenieverfonderwaterhard,

terwijlandere verfstoffen in dunne lagen

Menistenbroodje. Een boterham met
zoetigheid.A1s bv.nw.komtmenistvoor
in een aantalvaste uitdrukkingen,waarin
gezinspeeld wordtop de eigenschappen,die

mendenmenisten(doopsgezinden)toekent:

uitgestreken, door water opzwellen en
loslaten. Hieruit volgt, dat men aange-

ne
heid,
hetid,
besc
zhe
uii
ni
dg
ehe
nhi
ed;
id.De
eerr
lg
ije
kl
he
ijki
e
d, braafuitdruk-

maakte menieverf (li
jnolie met menie)

kingen zijn: menistenhemel(De Vecht,
),
menistenbruiloft (nachtelijke, geruischloozeledigingvan den beerput),menistenleugen(nietdegeheelewaarheid),menistenvloek (basterdvloek).

nietkan bewaren,door erwat water op te

gieten,zooals dat bi
j andere verfsoorten
gebruikeli
jk is. Menieverf is duurzaam,
omdaterzoo weinig bindmiddel(lijnolie)
voornoodigis.Vooralalsi
jzerverfismenie
onmisbaar:hethechtzich sterk aan metaal.

Voor i
jzer wordt daarom als grondverf
menie gebruikten alsdekverfloodwit,dat

M elkzuur. Een kleurlooze, dikvloeibare,
olieachtige vloeistof,die door gisting ont-

staatbijhetverzuren van melk,van zuur-

M ERGEL

kool en van persvoer (ingekuild gras).
Hoewelhet een zuren smaak heeft,ruikt
hetniet zuur:de reuk van zure melk is
afkomstig van vluchtige vetzuren.

ln de praktijk maakt men melkzuur uit

zeer pi
jnlijk.Hierdoor ontstaan dan spit
en andere vormen van spierpi
jn. Men
noemt zulk een gestel rheumatisch en

rheumatische menschen loopen kansbij
een ongewone spierinspanning spit te

zetmeelpap.Deze wordt eerst gekooktom
alle kiemen te dooden.Dan wordtde pap
geënt m et een zuiveren kweek van m elkzuurbacteriën, waarna men de Pap bi
j
50 graden laat gisten. Deze temperatuur
is voor de melkzuurgisting de gunstigste.
Veelhooger dan 1% zuur kan echter de
pap nietkomen,omdathetzuurdeverdere
ontwikkeling der melkzuurbacteriën belet.

krijgen.Vaakkomtdepi
jn plotseling.

Daarom voegt men er,alroerende,krijtpoeder bi
j.Het melkzuur verbindt zich
danmetdekalkuithetkri
jtpoeder.Natien

Tandbederf ontstaat door oplossing van
phosphorzure kalk uit het tandbeen door
het melkzuur,dat gevormd wordt in den
mond,als gevolg van gisting der voedsel-

dagen is de gisting afgeloopen.Hetmelkzuurwordtdanuitdekalkverbinding vri
jgemaakt door zwavelzuur, dat met kalk
onoplosbare zwavelzure kalk geeft. Deze
kalk wordt afgehltreerd,de vloeistof met
kool ontkleurd en daarna met luchtverdunning ingedampt.
M elkzuurwordt gebruikt,om de kalk,die

bi
j de ontharing van huiden heeftdienst
gedaan,op te lossen.Het leer van zulke

huiden wordtdoormelkzuurtegeli
jkvoller
en zachter.Voortsmaaktm en van melkzuur
gebruik, ter vervanging van citroenzuur

en wi
jnsteenzuurbijdebereidingvan verfrisschende dranken.
M elkzure kalk iseen geneesmiddel,even-

alsmelkzuurijzer,melkzuremorhne,melkzuurzink.

M elkzuur komt voor in de scheede van

vrouwelijkedierenenbeschermthetlichaam
tegen besmetting. Het wordt daar in de

sli
jmvliezen gevormd.Uitproefnemingen
van denlaatstenti
jdzougeblekenzi
jn,dat,
bi
jsterk zurereactievan hetscheedesli
jm,
vrouweli
jke nakomelingen worden geboren.Bijzwak zure reactie,mannelijke.

resten.

Voorinkuilingvan groenvoerwordtsappig
grasop een hoop gebracht.Terstond begint

het graste broeien.Bi
jtemperaturen tot
30 graden ontwikkelen zich in hoofdzaak

azi
jnzuur- en boterzuurbacteriën. Deze
gisting is ongewenscht, omdat er scherpe

zuren gevormd worden. De stijging van

temperatuurgaatechterdooren dan begint
de melkzuurgisting.Komt detemperatuur
hooger dan 50 graden,dan gaatonnoodig
veeleiwitverloren en daarom wordtdande
hoop met aarde bezwaard,om de luchtte
verdrijven en de gisting teverlangzamen.
Na vijf weken is de gisting afgeloopen.

Voor eenige jaren maakte de opvatting

van M etchnikoff opgang, die betoogde,
dat een regelmatig gebruik van melkzuur

M ergel. ln het Zuiden van Limburg
bevinden zich heuvels of bergen van een
eigenaardige, uit koolzure kalk en leem
bestaande grondsoort, welke in de aard-

uitkarnemelk,joghurten dergelijke,den

kunde krijt en in het dagelijksch leven

levensduurverlengt.Zekerishet,datmelkzuur den groeivan typhus- encholerabacillen tegengaat.

mergel genoemd wordt. Die mergel is,

in een vroegertijdperk van onze aardge-

gingin despieren.Hetwordtdaargevormd
uit een zetmeelachtige stof, de spier-

schiedenis,ontstaan door bezinking van
schaaldieren in een toen bestaande zee.
Die schaaldieren leefden en stierven en
vormden op den bodem langzamerhand

suiker (glycogeen). Het melkzuur wordt

dikke lagen van fi
jne kalkpantsers,welke

M elkzuurontstaatook bi
jelkespierbewe-

echter terstond verbrand. Bekend is het,

datvleesch van gejaagd wildzeermalsch
is,alsgevolg derbeweging zi
jn despieren
door het melkzuur broozer (malscher)
geworden.Bi
j sommige personen wordt
alhetmelkzuurin de spieren nietterstond
verbrand en het werkt dan nadeelig. De
spiercellen zwellen er van op en worden

lagen nu de mergel vormen.M en vindt
dieop vele plaatsen in onsland,somsop

belangrijkediepte.In Limburgvindtmen

dikke lagen aan de oppervlakte en hoog
gelegen, hetgeen een aardkundige merkwaardigheid is.M en moetn.l.aannemen,

datdezeebodem,waarop deschaaldiertjes
bezonken,in later ti
jd belangrijk is gaan
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rijzen.Demergelwordt in de aardkunde

ook wel tufsteen genoemd, vanwege de
poreusheid, alhoewel eigenlijk tufsteen
poretlze steen van vulkanischen oorsprong
is.Tufkri
jtishetzelfde alstufsteen.
De m ergel vindt belangri
jke praktische
toepassingen.Reedsde Romeinen gebruikten de m ergelblokken als bouwsteen voor
hun huizen en versterkingen.De volken,
dienahen kwamen,volgden hun voorbeeld

voorbacterieleven. Pasvoor korten ti
jd

is men gaan inzien,welke beteekenis de
kalk voor den groei der gewassen heeft.
Vroeger meende men,dat de grond door

mergel verarmde (uitmergelen). Thans
weetmen,datmergelden grond verbetert,
omdat kalkgebrek de oorzaak is van de
zoogenaamde veenkoloniale haverziekte,

waarbij de haverplantjesgelepuntenaan
debladeren kri
jgen.

en nog tegenwoordig zi
jn de y,blokken-

M ergel is als kalkbemesting beter dan
poederkalk,omdat het minder scherp is

blokkenzi
jnzacht.Zi
jworden,aandelucht

teriën.Buitendien heeft het het voordeel,

brekers'''swintersin degroeven bezig met
vierkantestukken uitdenberg tezagen.Die

blootgesteld,harder.Zehebbeneen bepaaldenstand,waarin zedenmeestenweerstand
tegen druk hebben,dat is de stand,welke

zi
j oorspronkeli
jk in den 'berg innamen:
hun groefleger. Zoo is in den loop der
eeuwen in de Limburgsche mergel een
netvan dwaalgangen ontstaan.ln oorlogs-

ti
jd waren die gangen een schuilplaats
voordebevolkingenindenti
jd derFransche overheersching huisden er deserteurs
enpriesters,onvindbaarvoordeFranschen.
Die schuilplaatszoekersbouwden daar een
onderaardsche kapel,welke thansnog met
eerbied wordtverzorgd.
Tusschen de Limburgsche mergelgrotten
i. een meer, waarop de Limburgers des

zomersbijBengaalsch lichtvoorstellingen
geven,van den zwanenridder Lohengrin.
M ergel wordt, behalve a1s bouwsteen,
gebruikt als grondstof voor de cementbereiding.Het bevatn.l.behalve koolzure
kalk ook leem en in een goedeverhouding
van 1op 2,welkevoordecementfabrikatie

noodigis.Erzi
jn numachinalegraafwerk-

tuigen aan het werk; de mergel wordt

weggevoerd en geheelebergenverdwijnen.

Op den dagzoom,de doorsnede derafgegraven heuvels,ziet men de dwaalgangen
open liggen.
In den landbouw gebruikt men mergel
ter verbetering van den bouwgrond. De
m eeste gewassen vragen een zeker kalkgehalte: aardappelen en rogge weinig,

bieten veel.Zandgronden zi
jn in denregel
zuur,door humuszuur, hetwelk nadeelig,
is voorde plant.Bestrooitmen den akker
met mergel,dan verbindt de kalk uit de
naergelzich methethumuszuur en maakt

het onschadelijk.Bovendien wordt daardoordeaardeporeus,kruimeligen geschikt

en minder schadeli
jk voor de grondbac-

dathet bijde bestrooiing,fijn verdeeld,
vanzelfindengrond regent,terwijlpoederkalk doorovergang in koolzurekalkkorsten
geeft en niet meer goed te vermengen is.

Poederkalk moetdusterstond doorfi
jnen
drogen grond vermengd worden; naergel

kan blijven liggen.Men strooit 8000 l:g
mergelop de hectare.

M ergstralen (plantkunde).Bundelsvan
dikwandige,vierkantehoutcellen,diestraals-

gewi
jsdoordejaarringenloopen.Zi
jworden
voornamelijk in den herfst en in den
wintergevormden zijngevuldmetzetmeel.
Zijdoena1svoorraadschurendienst.Groote
mergstralen loopen van de as naar den
omtrek;kleine mergstralen gaan door een

gering aantal jaarringen. Indien men
eiken- of beukenhout klooft volgens de
mergstraal,zietmen datdezeeen glanzend
vlak vormt. Indien men een stam dwars
doorzaagt, ziet men de m ergstralen als

lijnen,die straalsgewijs loopen.
Merkel(scheepsbouw). Een derhouten
ofijzeren balken,diealsde sparren van

een dakoverdeluikopeningvanhetscheepsruim liggen en dienen om de luiken te

dragen (afb.blz.335).Kleineschepenhebben gootvorm ige, houten merkels.Groote
schepen hebben op de luikopening afwis-

selend schilden en merkels.(Schildenzi
jn
rechtopstaandeijzerenplaten,diea1smerkel
dienst doen en meer weerstand hebben
tegen stortzeeën,welke op deluiken neer-

ploffen).De ijzeren merkels hebben aan
hun bovenkant een verbreeding,in het

midden waarvan een lijstloopt,waar de
zi
jwand van het luik tegenaan komt,
zöö,dat ditnietverschuiven kan.De lui-
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ken worden verderdichtgemaakt meteen
presenning, geteerd zeildoek,dat alseen
hoes over luiken en luikhoofd heen ligt.

(Luikhoofd isde opstaande rand van de
luikopening.(afb.blz.99).
Opharingloggersnoemtm en hetluikhoofd
ook we1merkelofmarkel.
'
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afdraaien en tot platen uitwalsen en
het kan koud gehamerd worden. Zeer
dunne platen van messing noemt men
latoenkoper (Fr. 1altOn. geel koper).

Gepoli
jstlatoenkoper,in platen uitgewalst,
heetklatergoud.

Bevat messing meer dan 18% zink,dan
is het geel,hard en goed te gieten.Alte
veel zink maakt hetmessing onbruikbaar
voor gietwerk,omdat de krimp met het
zinkgehalte toeneemt en er dus krimpholten in hetgietwerk ontstaan.Hoe meer
zink messing bevat, hoe brosser het is
en men kan het dan alleen hameren,
wanneer men het voorafverwarmd heeft.
Is er zeer veelzink in het koper,dan is

hetbijalletemperaturen bros.

M eubelbeslag isgegoten van messing met

veelzink.Bij deze dunne gietwerken is
M erkels.Scheerbalk.
M erklap.Een stuk gaas,waarop de kin-

derenmerkletters,hgurenenrandjesleeren
werken metden kruissteek.

de krimp'' geen bezwaar en men heeft
het voordeel,dat het zeer hard is, niet
onderhevig aan roesten en dat het goed

gepoli
jst kan worden.
Meter. Doopmoeder.Zij, die het kind

ten doop houdten hetmeestalharen naam
geeft.

M eskant (houthandel). M eskant bezaagd of gekantrecht noemt men planken

enbalken,dievanwankantenzi
jn ontdaan.
Hetingevoerde houtis in den regelmeskant bezaagd, ter vermindering van de
vracht.lnlandsch hout en houtvan stammen,welke hier telandegezaagd worden,
laat men vaak de wankanten houden

M eterlens. Diopterie. Een lens met een
hoofdbrandpuntsafstand van één meter.
De afstand van de lens tothetbrandpunt

is dus bij evenwi
jdig invallende stralèn

M essing. Geel koper, een legeering

één meter.De meterlens is de eenheidsmaat voor hetbrekend vermogen van een
lens. Hoe sterker het brekend vermogen,
hoe korter de hoofdbrandpuntsafstand
wordt.Een lensmeteen hoofdbrandpuntsafstand van één meteriseen lensvan één
diopterie of van één meterlens sterkte.
Isdeh.ameter,danisdelens2diopterieën.
t
Een lens van 3 diopterieën heeftduseen

(mengsel) van koper en zink.Zink laat

h.van33.
)cm.

(vlotdelen).(afb.blz.54).
Inlandsche balken zijn dikwi
jlszelfsniet
bezaagd,maar,,boschkant''beslagen,alleen

metdebi
jlbewerkten metrondehoeken.

zich in alle verhoudingen metkoper mengen, in tegenstelling mettin,dat neiging
tot afscheiding heeft. Brons, dat een
legeering van koper,tin en zink is,heeft

M etselverband. De rangschikking der
steenen in een metselwerk.Een vereischte
voor goed metselwerk is: de stootvoegen

een vrij vaste samenstelling,wathet tin

(datzijndekortevoegen)vantweeopelkaar-

betreft.Daar zink goedkooper is dan tin,
isgeelkopergoedkooperdan brons.
Zuiver koper is week en taaien kan niet
op dedraaibankverwerktworden.M essing

volgende lagen mogen niet boven elkaar

metweinigzink(tot18%)isroodgeelvan

M en onderscheidtkruisverband,Vlaamsch

kleur.M en spreektdan welvan rood mes-

verband,halfsteensverband.(Afb.blz.336
en 290).

sing.Ditiszeerzacht,laatzich gemakkeli
jk

liggen.Zijmoeten verspringen.De lagen
moeten verder door de geheele muurdikte

vlak zijn.
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Metten (R.K.Kerk).Heteerstederzeven
kerkelijke getijden, welke door iederen
geestelijke en iederen kloosterlingdageli
jks
moeten gebeden worden.De metten worden gezongen of gelezen.Vroegerwerden
de metten temiddernachtgelezen,in later

ti
jd 's morgens vroeg of 's avonds laat.
##Demetten zullen gezongen wordenM aandagavond half tien in de parochiekerk,de
lauden Dinsdagochtend, waarop te tien
uur de uitvaartplaats heeft.''

HalfAprilen begin Septemberstaatinderdaad dezon om 12uurin hetZuiden,maar

in de restvan hetjaarniet.Hetverschil
bedraagtin hetbegin van November zelfs
16 minuten.

Middenkoers(beurshandel).Degemiddelde koers van een fonds,waarin op een

beursdag gehandeld is.De hoekman (zie
aldaar)en de banken,diede ordersvan

partikulieren uitvoeren, verrekenen na
beurstijdtegen middenkoers.De hoekman
kan invloed uitoefenen op den middenkoersdoorkoop ofdoorverkoop van enkele

stukken tegen belangri
jk hoogereoflagere
koersen.

Middenrif (ontleedkunde). Een platte

spier,dieeen vliesvormt,da(deborstholte

van de buikholte scheidt (rif:lichaam).
Door afwisselende samentrekking en ontspanning doethetmiddenrifde longen uitzetten en samenvallen m.a.w.hetdoetde
longen ademen.
A4iddenzwaard (zeilen). Een zeilend

vaartuig dri
jftzijdelingsafdoorden druk

van den wind.Een scherpe lange kielver-

hinderthetafdri
jven.Bijvaartuigenzonder
kielbereikt men hetzelfde doorzwaarden,

Trasraam.Rollaag.Halfsteensverband.

M etworst. W orst van gehakt varkens-

vleesch zonder vet.Gewoonli
jk gebruikt
men hiervoorde hammen en de spierlaag
tusschen deribben,die ,,demet''genoemd
wordt. De worst, die de boeren van
varkensvleesch maken,bevatveelvet.

M euken. W eeken, murw worden, week

worden van vruchten,spijzen.,,Mettijd
en stroo meuken de mispels.''Te m euken
zetten.

Middelbaretijd.Hetgemiddeldevanden
warenti
jdofzonnetijd.Menrekent,dateen
etmaal 24 uur duurt;evenwelisdetijd,
dieverloopttusschen hetoogenblik,datde
zon in hetZuiden staaten hetzelfdeoogenblik van den daarop volgenden dag,niet
even lang vooralle dagen.D itiseengevolg
van den ellipsvorm van de baan, die de

aarde om dezon beschri
jft.

dat zijn platte borden,zi
jdelingsaan het
schip hangend.Sommige zeil
jachten heb-

ben een zwaard middenin, een middenzwaard.In de kiel bevindt zich dan een
sleuf, waardoor het zwaard neergelaten
en opgehaald kan worden.Om te verhinderen,dathetwaterdoor de sleuf in het
schip komt,isereen zwaardkastofbun op
gebouwd,welke alleen van boven open is.
Door deze opening wordt het zwaard bediend.
ê

Mier (veeteelt).Een ziektebi
jhetrundvee,waarbi
jbloedwateren hetvoornaamste
verschijnselis.Deziektewordtveroorzaakt
dooreen oerdiertje,datdoorteekenwordt
overgebracht.Uitroeiingvan hakhoutrondom de weiden verminderthetaantalteeken
en daardoor de veelvuldigheid der ziektegevallen.Zie meerweide.

Menspreektookvanmiersigheidbijkoeien,
diemagerzijn,geenglanzendehuidhebben,
maarplakkend haarmetzweren ertusschen.
Verderzegtmen miersig van varkens,die
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neiging hebben, stoffen te eten, welke

de plant in den tuin door den wortelin

gezonde varkensversmaden (paardenmest,
gier).De oorzaak van die miersigheid is

stukken te snijden en de stukkenschuin

gebrek aan groenvoer, aan zouten,aan
vitamines.
M iersch is voorts: scherp van smaak

in den grond te zetten.

Miltvuur.Besmetteli
jkeziektevanmensch
en dier,waarbi
j men bijlijkopening een

bitter. M ierzoet: overdreven zoet. ,,De

zeerdonkergekleurdemiltvindt.Deziekte
wordt veroorzaakt door de miltvuurbacil,

mier''aan ietshebben (te vergeli
jken met
depest''aanietshebben).

welke denvorm heeftvan een langstaafje,

(in den ko/ehandel gezegd), scherp,

M ierig islanderig.

M ierenzuur. Een kleurlooze vloeistof
meteen scherpzuren reuk, diein planten
uitkoolzuur gevormd wordt.Brandnetels
hebben staande haren op de bladnerven.

Deze brandharen hebben een kanaaltje,
gevuldmetmierenzuur.Zi
j zijn glashard,
doordatzi
j kiezelzuur bevatten enbreken
gemakkeli
jkaf.Tropischebrandnetelskunnen zweren veroorzaken. Verder wordt

mierenzuur gevormd door twee kliertjes
bij den aars van mieren en van bi
jen.
Vroegermaaktemenmierenzuuruitmieren;
thans bereidt men het uit zuringzuur.
In deharen van deprocessierups,in honing
en in urine wordt ook mierenzuur aangetroffen.M en meentte hebben opgemerkt,

datbijenhouders onvatbaarvoorrheumatiek zijn en daarom wordt het zuura1s

gec esm iddel tegen deze ziekte gebruikt.

Uitstatistieken blijkt,datjaarli
jksin ons
land 1.700 ton mierenzurezouten worden
ingevoerd. M en gebruikt die zouten om
de kalk,waarmede dierenvellen onthaard
worden, te verwijderen. Voor sommige
leersoorten ishetn.l.veiliger geen sterke
zuren te gebruiken, welke voor grove

leersoorten we1geschiktzi
jn.

M et m ierenzuur of met aziJ
'nzuur stremt
men het melksap der rubberboomen en
uit dat stremsel maakt men bladrubber
voorden handel.

met geledingen, omgeven met een kapsel
en goed herkenbaar. ln 1849 heeft men

voor 'teerstdatstaafjealsdenverwekker
van hetmiltvuurleeren kennen.

Miltvuurbesmettinggeschiedtbijmenschen
in 95 % der gevallen door de huid.Er
ontwikkeltzich na debesmetting terplaat-

seeen blaartje,datuitgroeittoteen vurige

miltvuurpuist, omgeven door een harden,
zuchtigen wal. Deze onsteking kan lang

plaatseli
jk bli
jven, ofschooll de bacil
gemakkeli
jk in hetbloed groeienwil.Het
schi
jnt,datde ontstekingswaldeuitzwerming van de bacillen belet. Zoolang de
ontstekingswal niet is doorbroken,heeft
de patiënt ook geen koorts.Om zekerheid
omtrent den aard van zulk een puist te

krijgen,neemtmen watettervan diepuist
op een glaasjevoormicroscopisch onderzoek:bijmiltvuurvindtmen debacillen
in den etter.
De mensch wordtbesmetdoorbacillen uit
huiden en haren van aan m iltvuur gestorven dieren :leerlooiers,arbeidersinborstelfabrieken worden vaak het slachtoffer
van de ziekte.M aar ook het gebruik van
kussens met haar opgevuld is wel eens

noodlottiggebleken.Verderzi
jn inJapanschescheerkwasten miltvuurbacillen gevonden.Hetisdusverstandig om een nieuwe
scheerkwastvoorhetgebruik eenigeweken
in een formalineoplossing te zetten. De

miltvuursporen zijn n.l.uitermate weerstandskrachtig gebleken tegen ontsmetting.

M ierikswortel, of peperwortel, meerra@n
di
js; een kruisbloemige plant, d1*e l
Zuid-Amerika thuisbehoort, in geheel
Europa verbouwd wordt en ook in het
wild voorkomt.De plantheefteen langen,
dikken wortel, die een peperachtigen
smaakheeft.M ierikswortelwordtgeschrapt

In Amerika bestaan wetteli
jke voorschrif-

en in sausbi
jvleesch gebruik-t,vooralbij
kalfskop. Verder past mierikswortel bij
alle zure spijzen. M en vermenigvuldigt

bleek bi
j een gevalvan miltvuur op de

W oordverklaring.

ten voor de behandeling van haar.Leer-

looiers worden meestal besmet bi
j het
weeken vandehuiden,omdatin devochtig-

heid de miltvuursporen (de kiemen van
miltvuurbacillen) gaan ontkiemen. Het
looien zelf doodt de sporen niet,hetgeen
handen van iemand,dieleeren handschoenen had gedragen.Slagers en vilders staan
22
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ook aan besmetting bloot.Somsopenbaart

debesmettingzich eerstlangen tijdnade
slachting van een rund.Een slager,dieeen
zieke koe had geslacht,kreeg spatten bloed

op zi
jn jekker.Toen hi
jvierweken later
dejekkervoorheteerstweeraanhad,kreeg
hijeen miltvuurpuistop den arm.
Besmettingkwam vroegerveelbi
jlompensorteerdersvoor(lompenziekte)door inademing van besmet stof.Besmetting door
voedsel,gevolgd door onzichtbare miltvuuraandoening in den darm komtvoor
in landen, waar geen vleeschkeuring be-

staat.Zoo zijn in Indiëmeermalengeval1en van darmmiltvuurbijinlanderswaar-

aangelegd,welkena 18 uurantwoord geeft
op de vraag.
Somskomenop eenstalverscheidenegeval-

1en van miltvuurtegeli
jk voor.Hetisdan
waarschi
jnlijk,datdebesmetting doorhet
voedsel heeft plaats gehad. M iltvuur-

puisten op dehuid van dieren zijn waarschi
jnli
jkontstaan,doordatvliegendesmetstof hebben overgèbracht en nainsectensteek zou miltvuur kunnen volgen.

Dikwijlszijn de koeien in 24 uurgezond
en dood.Aangifte bi
j den burgemeester

is verplicht; het gemeentebestuur zorgt
dan voor vernietiging van hetkreng.Er

genom en.

Volgens art.82 van de arbeidswetis hier
telandeaangiftevan een gevalvanmiltvuur

zijn tegenwoordig groote inrichtingen om
gestorven vee onschadelijk te maken.In
degrootevilderi
jteBergum werdenin1927
22duizenddierenlijkenverwerkt,afkomstig

bi
jden menschverplicht.

van 1/vvan deoppervlaktevan onsland.

Het rund is veelgevoeliger voormiltvuur,

dan mensch ofvarken.Bi
jhetrund geschiedtdebesmettingveelaldoorden darm,
dus doorhetvoedsel.
*

Buitenlandsch graan (Russisch graan 1ê1
huidenschepen vervoerd) brengt vaak de
besmetting over. Herpsel (onkruidzaden
uitgraan gezeefd)en buitenlandschegerst
zi
jn ook gevaarli
jk veevoer gebleken.De
smetstofkan echterookafkomstigzi
jn van

grasen hooivan besmetteweiden.Desterke
sporen van de miltvuurbacillen kunnen
tientallenvanjarenindengrond hun kiem krachtbehouden.Indien in een weide een
dier is begraven, dat aan m iltvuurwas
gestorven,isde smetstofnietmeerte ver-

Hierbijwaren 53 gevallen van miltvuur.
Daarwordtdesmetstofgedood doorverhitting met water onder hoogen druk.
Eenvoudig koken isnietvoldoende,om de
miltvuursporen te dooden en begraven is
hetallerslechtste,watmen kandoen.Nood-

slachting,afsni
jden van den hals is ook
gevaarlijk,omdatdaarbijmetbloed wordt
gemorst en de grond besmetwordt.
De mensch is niet alleen m inder vatbaar
voorbasmettingdan hetrund,ook desterftekans is kleiner. Somm ige statistieken

leeren,dat in 31% der gevallen van m ilt-

vuurbijdenmenschdedoodbinnennegen

dagen volgt, volgens andere in geringer

percentage; de overige lijdersgenezen in

wi
jderen.Aardwormenbrengenhaartelkens

den regel.

boven,waardoorhetgrasbesmetwordt.Dat

Varkenszijn ook nietzoo gevoelig,terwijl
miltvuurbi
jdezediereneenanderverloop
heeftdanbi
jhetrund.Zeherstellendikwijls

zi
jndegevreesdemiltvuurweiden,vervloekteweiden,zegtmenin Frankri
jk,waarmen
des morgens onverwacht een dierdood in
de weide vindt liggen,gestorven aan milt-

vuur. Verzekeringsmaatschappijen willen
vee van zulk een weide nietverzekeren.

De ziekte heeftbijdieren gewoonli
jk een

snelverloop en openbaartzich door bloederige uitvloeiing uit den neus,mond en

aarsopening.Terwi
jlbi
j den mensch de
bacilgewoonlijk niet in het bloed komt,
isdatbijhetveewelhetgeval.De zieke
dieren scheiden metde urineen de ontlasting, misschien ook met de melk, miltvuurbacillen af.Om nategaan ofeen koe
aldannietaan miltvuurisgestorven,wordt
vandeorganen ofvanhetvleesch een kweek

en a1sze sterven,vindtmen miltvuurpuisten in deorganen en een zwartem ilt.
Zieke dieren behandelt men m et geneeskrachtig serum, bloedwei van paarden,
die men te voren onvatbaar heeft ge-

maakt.Debloedweibevattegenhif.M eestal
komt echter bi
j hetvee die hulp telaat.
Indien runderen in een weide,met m ilt-

vuur besmet zi
jn, ishetwenscheli
jk,de
gezondedieren voorbehoedend in te enten
m et verzwakte bacillen volgens Pasteur.

M inister van Staat.Een hooge onderscheiding, een eeretitel voor een Nederlandsch staatsman,welken titelde Kroon in
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bijzonderegevallen aan heteindevan een
staatsmansloopbaan verleent. Bi
j andere
hoogeonderscheidingen:rikderorden,benoemingen tot buitengewoon staatsraad,
verleening van adeldom,isde Kroon uit-

drukkelijk bi
j de W et daartoe bevoegd
verklaard;bijde benoeming totM inister

heid deden.Alva zou bi
jzijn bezoekdaar
een bloedraad gehouden hebben.

In 1578 ishetkloosterafgebroken en zijn
op de plaats straten aangelegd (M olenstraat,Munnikenstraat)Hetklooster nam
degeheeleW estzijdevandeNieuwe Markt
in en reikte zeer ver naar achteren.

van Staat is dat niet het geval en isde
bevoegdheid van de Kroon een voortzetting van een oud recht.
Vöör1848,dusvöördeinstellingderminis-

M instreel.In de M iddeleeuwen denaam
vooreen reizend zangerofvooreen zanger

terieele verantwoordeli
jkheid,had de Ko-

romantiek in de 19de eeuw,ishetwoord
weerin gebruik gekomen voor dichter of

ninghetrechtom in buitengewoneom standigheden deskundige personen a1s raadslieden te kiezen.Dezepersonen kregendan

ti
jdelijkzittingindenministerraad,evenals
datthansnog hetgevalisbi
jde buitengewone leden van den Raad van State

(staatsraden). Deze deskundigen werden

dan M inistersvan Staatgenoemd tegenover
ministers, hoofden van Departementen.
Toen echter in 1848 de ministerieele ver-

in dienstvan een heer.ln den tijdvan de
zanger.Hofdi
jk werd om zijn Kennemer

balladen de Kennemerminstreelgenoemd.
Het is een M iddeleeuwsch woord, afgeleid van het oud-Fransche menestrel,den
naam voorden speelman,diedezangen der
troubadoursmetden vedelbegeleidde.De
klemtoon valtop de eerstelettergreep.

antwoordelijkheid werd ingesteld,waser

M irre. Aangenaam riekende hars, ingevoerd uit Aden.Vroeger werd mirre als
geneesmiddelgebruiktteropwekking.
T hans
wegensden frisschen smaakinmondwaters.

bijzonderepersonen te hooren,maardeze

Vaak wordtmirrein den bi
jbelgenoemd
en daardoorook in gedichten.DeW ijzen

voor de M inisters van Staat geen plaats
meer.W e1heeft de Koning nog het recht
in buitengewone gevallen het oordeelvan
naaken geen deelmeervan den ministerraad uit,zijn dusgeen ministers.De uitdrukking M inister van Staat bleefechter
a1s titel bestaan.Vroeger waren soortge-

lijke uitdrukkingen algemeen in gebruik

en m en Sprak Van man-, martelaar-,
hoveling-, kommies-,zegel-, munt-, kind
van Staat.

Minnebroeder.M inderbroeder(Lat:frater minor),naam voor de Capuci
jneren
Franciskaner monniken (genoemd naar

den heiligen Franciscus van Assisië,

overleden in 1220).De orde der M innebroeders telt 17 duizend leden. Er zijn
welhonderd M innebroederkloosters in ons

land (Megen, W ychen). Het schoonste

minnebroederklooster is te Florence.
Het M innebroederklooster te Amsterdam
was vroeger het grootste klooster en de
trots van Amsterdam. De kanselredenaar

Jan Brugman was een derkloosterlingen.
ln den tijd der Hervorming werd het
kloostereen afschuw derAmsterdammers,
daar de monniken belast waren met het
onderzoek naar de zuiverheid van deleer,

hetgeen zijmetonverbiddelijke gestreng-

uit het Oosten brachten geschenken :

goud,mirreen wierook.(Mattheus2,11).
M is.Indeeersteeeuwen van hetChristendom noemde men e.lke godsdienstoefening
een m is naar de woorden van denpriester
aan het eind van den dienst gesproken :
Ite,m issa est:gaat heen,de vergadering
is ten einde.Thans verstaat men onder
een m is een R.K. kerkdienst, onder de

leiding van een priester,waarbi
j Christus
zich zinnebeeldig offertin de gedaantevan

brood en wijn.De mis bestaat uitdrie

hoofddeelen :de offerande,de consecratie
en de communie.Gedurendedeofferande

worden brood en wi
jn aan God gewijd.Bi
j
deconsecratieworden brood en wijn door
de woorden van den priester veranderd

in hetlichaam en bloed desHeeren.(zie
bij Heilig avondmaal).Bij de communie

worden degewi
jdehostieen dewi
jn door
den priestergenuttigd (communie: e
#e
#nwordingmetChristus).
Onder nagenoeg alle missen bestaat voor
de geloovigen gelegenheid, eveneens de

gewijde hostie te nuttigen (tercommunie
tegaan).
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boden door de overheid en met straf
bedreigd,noemtmen strafbarefeiten.Deze

uithetzaad derbessen,uitgestreken op een
tak,weleenseen mistelheeftgekweekt.
Een aftrekselvan maretakken werd vroeger
gebruikt a1s geneesmiddel tegen vallende
ziekte. De geheimzinnigheid, die zoowel
hetwezen van deplantalsdatvandeziekte
omhulde, was de aanleiding daartoe.
Tegenwoordigisheteengeneesmiddeltegen
hoogen bloeddruk. Uit Nederlandsche

worden verdeeld in misdri
jvenenovertredingen.Tot de misdrijven behooren in

onderzoekingen is namelijk gebleken,dat
een aftrekselvan maretakken verwi
jding

Onder stille m issen verstaat men die,

waarbijdegebeden worden gelezen.Bijde
hoogmissen worden dezelfde gebeden door

priesters en koorzangers gezongen.(misgezangen van Diepenbrock,van Perosi).
Misdrijf (rechten). Handelingen, ver-

hetalgemeen diestrafbare feiten,waarvan
men ook zonder kennis van wetten en

bepalingen,begrijpenkan,datze strafbaar
zijn.Bijovertredingenisdatnietalti
jd het

van de bloedvaten,dus verlaging van den
bloeddruk kan bewerken.
Uitde bastvan de takken en uit de witte

bessen iseensterkelijm tebereiden,door-,

geval.

dat deze een zeertaaie gomsoortbevatten,

Mistel. M aretakken, vogellijm, groenbli
jvende woekerplant,met gaffelvormige
bladeren.Dezeplantwi
jktinvelerleiopzicht

welkeopcaoutchoucgeli
jkt.Doorbi
jvoeging
van olieen harsverkrijgtmen hieruiteen
sterkeli
jm,waarmedemenvogelskan vangen (vogellijm).Deze li
jmsoortwordtook

van andere planten af en trok daardoor

op vliegenvangers gebruikt.

reedsin oudeti
jden de aandacht.Op niet

De Portugeeschemistels,dieop olijfboo-

minder dan 69 boomsoorten heeft m en
mistelszien groeien,doch zelden op naald-

hout en eiken. M isschien juist daarom

bewezen deoude Germanenaan den eiken-

men groeien, dragen roode bessen. Er
bestaan ook mistelsoorten,die blauwe bessen dragen; sommige hebben bessen,zoo
groot a1s kersen.

rnistel bijzondere eer.De eik was reeds
van oudshetzinnebeeld van krachteneen
versiering met eikenloof had steedseen
zinnebeeldigebeteekenis.Deoudenhielden
hun godsdienstoefeningen ondereen eikenboom en hetliefst onder een eik met een
mistel. In Limburg treft men de mistels

vaak op populieren aan. De zangli
jster
eet gaarne de witte bessen (mistelli
jster);
andere lijstersoorten eten zeniet.Deuitwerpselen dervogelskomen op de boomen
terecht;de onverteerdezaden gaan kiemen
en hethoutvan den boom groeit om het

worteltje heen,dat daarna sappen uitden
boom trekt.Bovendien voedt het plantje
zich,zooalsalleplanten metgroenebladeren,metvoedseluitde luchtdoormiddel

van zijn bladgroen.

Ofschoon de vereering van den misteleen
Germaansch gebruik was, leeft het ten
onzentnietmeer.InEngelandwordenechter

jaarlijks met Kerstmis scheepsladingen
mistelsuitBretanjeingevoerd.

Moederkoek (verloskunde). Bij den
mensch groeithetslijmvliesvan debaarmoederom heteiheen en vormtsamen met

bestanddeelen van hetei(de vrucht)den

moederkoek,een sponsachtig lichaam met
een ronden rand,dataan heteindevan de
zwangerschap een dikte heeft van 3 cm ,

een middelli
jn van 16 cm en eengewicht
van 500 gram:

Demoederkoekbevindtzichgewoonli
jkaan

den voorsten of aan den achtersten baar-

moederwand,enisaandebinnenzijdeglanzend,doordathetis bekleed methet lamsvlies.Daartreden de bloedvaten van de
navelstreng naarbinnen,die zich daarvertakken en zgn.vlokken vormen.D ezevlokken worden omgeven doorruimten,gevuld

metmoederli
jkbloed,datlangzaam stroomt
a1sin eenbergmeer,zoodatergelegenheid is
totuitwisselingvan voedingsstoffen enstofwisselingsprodukten tusschen het kinder-

li
jk en het moederlijk bloed,zonder dat

DemistelsuitLimburgkomenteM aastricht
aan de markt.M en vreestdaar uitroeiing
van deplant,zooalsnaarmen zegtinSlees-

het bloed van moeder en kind zich met
elkaarvermengen.

wi
jk gebeurd is.Kunstmatige teeltiswel

vruchtgedeelte van den moederkoek en

beproefd,maar niet gelukt,ofschoon men

hetmoederlijk gedeelteveellosserdan bij

Bijdieren is de verbinding tusschen het
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denmensch ennadegeboortescheiden zich

te herkennen. De zieke bezocht heilige

die twee deelen van elkaar,hetgeen bi
j
denmenschniethetgevalis.Bi
jdenmensch
laathetmoederlijkdeel1osvan den baarmoederwand en bli
jft aan den moederkoek verbonden.Hierdoor komen er bi
j
devrouw ziekten voor,die bijdieren niet

plaatsenengeraaktedandikwijlszijn kwaal
kwijt,doordatdaarbrood van zuivermeel

bestaan en is ook de kans van bloeding

werd gebakken.
In hetalgemeen vindt mqn veel moederkoren in derogge,in streken,waardelandbouw op lagen trap van ontwikkeling staat.
Slechte afwatering, onzuiver zaaizaad,

in hetti
jdperk dernageboortegrooter.

zaaien metde handzijn omstandigheden,

I)e naoederkoek bevordertdoor haar eigen
afscheiding den groei van de baarmoeder
en van de borsten,maar remt de zogafscheiding en heeft buitendien invloed op

de afscheiding van schildklier,bi
jnieren
en andere klieren.

gunstigvoordeontwikkelingvan dezwam .

Bi
j machinaal zaaien komen de korrels
overaleven diep en daardoor ishetgewas

geli
jkmatig rijp, zoodat de korrels niet
afvallen vöör den oogst,dus ook niet het
land kunnen besmetten.

Moederkoren. (afb.blz. 341).De ver-

hoornde zwamvlok van een schimmel,
welkein roggekorrels groeit.M oederkoren
iszoo genoemd,omdat het stoffen bevat,
welke samentrekkend op de baarmoeder
werken.
W anneerhetvruchtbeginselvan de roggebloemen doorde schimm elbesmetis,gaat
deze in de korrel woekeren,welke daardoor verandert in een kluwen van zwamdraden en de korreldoet zich dan voorals
een hoekig,violet,gekromd,hard lichaam ,
grooter dan een gewone roggekorrelen
met een bitteren smaak. Even voordat

hetgewasrijp is,valtvan sommigevroegri
jpe aren datlichaam af.Hetbevateen
rijken voorraad voedingsstoffen en er
groeien het volgende jaarkleinepaddenstoeltjesuit,welkesporen vormen,dieop

Moederkoren .

De korrelsworden ingevoerd uit Rusland,

hun beurt de roggebloemen besmetten.
Die kluwens hebben dus als voedselverzamelaarseenigeovereenkomstmetknollen.

SpanjeenPortugal,waarzijbi
jdezuivering

Zi
jbevatten eenstof,welkebijdenmensch

oferwerdeenwaterigaftrekselvangemaakt.
De werkzaamheid derkorrels gaat op den
duur achteruit, evenzoo van het poeder
en van het aftreksel. In 1906 werd een

bleeken en een kriebelend gevoel(kriebelziekte) ontstaan. Bij sterke vergiftiging

alkaloïdeuitmoederkorenafgescheiden,dat
een samentrekkende werking op de baarm oederspier uitoefent,wanneer hetonder
de huid wordt ingespoten;echter nietals

de bloedvaten sterk vernauwt en ook de
baarmoeder doet samentrekken. Vergiftiging met deze stof doet de huid verkunnen vingers en teenen zwartworden.

In vroeger tijden was naoederkoren een

Van de rogge geWonnen Worden.Sangen

tijd werden dekorrelstotpoederverwerkt,

geesel; vergiftigingen kwamen vaak voor,
doordatmen de roggenietzuiverdeen het
moederkoren in hetbakmeelterechtkwam ,
zoodathetmethetbrood werd opgegeten.
Zoo ontstonden epidemieën van kriebelziekte, zonder dat men van deoorzaak

heta1smedici
jn werd ingenomen.Ditalka-

eenig vermoeden had.Uitoude beschri
jvingen van dieziekteiszi
j evenwelgoed

M oederloog. De vloeistof,welke achter-

loïde is veelbestendiger.In 1920 werden
nog verscheidene andere alkaloïden uit

moederkoren afgescheiden;zijhebben dezelfde werking alsheteerste.

blijft,wanneermen uiteen zoutoplossing

M OEDERRECHT- M OEM SGAS
het grootste gedeelte van het zout door
kristallisatie heeft afgescheiden. Ook de
melasse der suikerfabrieken, de laatste

stroop, die na herhaaldeli
jk inkoken en
slingeren van het suikersap overblijft,is

door ontleding van plantaardige stoffen in
bagger,modder,veen en steenkolen,tengevolge van gisting onder afsluiting van de
lucht.Naarde herkomstspreekt men dan

ook van moerasgas, mi
jngas, brongas.

ming der moeder den voorrang heeft.De

aardgas.Hetiseen bestanddeelvan lichtgas.
Het vormt zich ook in den darm,vooral
na gebruik van peulvruchten.
h4oerasgas en brongas worden in lfoordHolland en de Z.-H .eilanden veelaange-

manwordtdaarbijopgenomenindenstam,

wend terverlichtingvan boerderi
jen.Het

moederloog.

M oederrecht. M atriarchaat. Rechtstoe-

stand bi
jnatuurvolken,waarbijdeafstamwaartoe de fam ilie der vrouw behoort.
Devrouw ishethoofd van hetgezin en de
kinderen dragen haar naam. De dochter
brengt haar echtgenoot bi
j haar moeder
in huis.De vrouw onderhoudt het gezin,
bebouwtden akkeren draagthetgezag.
Hetgevolg hiervan is,dat de man weinig

werkten zi
jnti
jdmeteenbuurpraatjedoorbrengt.Hetmoederrechtheeftook bi
jde
oude Germaansche volken bestaan en

bastaatthansnog bijdes4enangkabauers

gas isdaardoorontleding van diepliggend
veen ontstaan en in het grondwater opgelost.M en pulsteen diep gatin den polder-

grond;hetwaterstijgthierin op doorden

drukvan het buitenwater.Zoodra het aan
de oppervlakte komt, laat het water het
gas los,datin een gasketelwordtopgevangen en het water stroomt den polder in.
Aardgaskomtingrootehoeveelheden onder
waterdicht gesteente of in poreuze steen
voor in de petroleumvelden van Amerika.

in de Padangsche Bovenlanden.

Bij het boren naar petroleum spuitdoor

M oelrui(veeteelt).Kopschurftbijschapen,veroorzaaktdoor een graafmijt.De
schurftbijschapenbeperktzichgewoonli
jk

druk van het aardgas deze vloeistofmet
krachtomhoog.Laterkomthet gas eveneens naar buiten.M envangthetop,om er
zwartsel van te maken. Hiervan gebruikt
men in Amerika millioenen ponden om er
de witte rubber voor autobanden mee

totden kop en depooten.Dewo1valtdaar
uit.

grijstekleuren.Ook dienthetvoorverf-

M oer.W i
jnmoer,wijngist,droesem.Bruin
bezinksel, dat zich afzet op den bodem

van hetvat,waarin men wi
jn laatgisten.
Bi
jdewijnbereidingkneustmen dedruiven; het sap ervan heet most. Die most

laat men gisten,hetzi
j met de schillen
(roode wijn), hetzij zonder de schillen
(wittewi
jn).Degistcellen,welkedaarvoor
noodig zi
jn,komen uitde lucht.Sneller
gaat de gisting echter, wanneer men het

sap metwijnmoerent.Vandaar,datwi
jnmoereen handelsartikelis.Na achtdagen
is de eerste gisting afgeloopen.M en tapt

dan den wijn van demoeren laatzemet
toetreding van weinig lucht in gesloten

vatennagisten bijkeldertemperatuur.Men

vindt dan later op den bodem hetbruine

bezinksel,bestaandeuitgistcellen en wijnsteen, welk bezinksel geschikt is,om er
versch sap meete enten.

M oerasgas, of metaan. Een koolwaterstof van de eenvoudigste scheikundige
samenstelling CHA, een gas, datontstaat

bereiding.Er wordtveelvan dat zwartsel
ofgasroetnaarEngeland uitgevoerd.
Tegenwoordig maakt m en uit aardgas
lichte benzine,die er in gasvormigen toestand invoorkomt.M enleidthetgasdaartoe
over kool,datde benzine opslorpt. Is de
koolverzadigd,dan haaltmen de benzine
eruitdoor stoom,waarna de koolopnieuw

gebruiktkan worden.In Munster(W estfalen) zi
jn aardgasbronnen, waar men
hetgasin stalen :esschen perst.Hetwordt
a1s brandstofvoor auto's gebruikt.

Mijngas komt in steenkolenmijnen voor.
Deplantenresten,waaruitsteenkoolbestaat,
verliezen steeds moerasgas; het is een
langzaam doorgaande verkoling,waardoor
de steenkoolsteedsmeerwaterstofverliest
en steeds hooger gehalte aan koolstof

krijgt.totdatzi
jtenslottein anthracieten
grahet is overgegaan. Bi
j die ontleding
komtmoerasgas(mijngas)vrij,datzich in
demijngangenverzamelten zichmetlucht
Vermengt, tOt een Ontplofbaar mengsel.

Men verdri
jfthetmijngas door luchtver-
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versching.W ettelijkisvoorgeschreven,dat
de lucht in de mijngangen,waargewerkt

wordt,niet meer dan 1% mi
jngas mag
bevatten.Dientengevolgeishetaantalonge-

vallen doormi
jngasontploëngthansklein,
veelkleiner dan door vallend gesteente.
Cokesovengas is gas, dat uit cokesovens

ontwi
jkt.Behalvemoerasgasbevathetveel
waterstofgas(50%),datvanzooveelbelang
isvoor de stikstofbinding.

In Berlijn,waarmen een prachtigeinrichtingheeftom hetrioolwatervoorbevloeiing
van akkers op de Lunenbergerheide te
gebruiken, bezigt men groote bekkens

moeraskoorts hierte lande.De koortslijn
sti
jgtzeersnel,vormteen spitsen top en
daalt dan iets minder snel,dikwijlstot
beneden de gewone hoogte.Een verschil
in lichaamstemperatuur van vier graden
in enkele uren is geen zeldzaamheid.De

ziekteisbi
j onstelandezeldendoodeli
jk
en geneestvaak van zelf.In Italië is zi
j
dikwi
jls zwaar;men heeft weleens verondersteld,dathetRomeinsche rijk door
malaria zou zijn ondergegaan.In tropische
landen is de zi
ekte nog ernstiger.Erzijn
geheele gebieden,dieonbewoonbaarzijn
door moeraskoorts: volksplantingen zijn

(putten)om rioolwaterte verzamelen.In
die bekkenszetzich rijkelijk rioolmodder

door deze koortsen vaak mislukt.ln 1845
vestigden zich in Suriname een aantal

af, welke sterk gist en veel moerasgas
levert.Datgas wordtopgevangen en voor
lichtgas en andere doeleinden gebruikt.
TeBussum bouwtmen een inrichting voor
zuivering van rioolwateren erza1een gas-

Groningsche boeren;zijhebbenzich ten-

houdergebouwd worden voorhetvrijko-

geweest.

gevolge van de koorts niet kunnen handhaven. Curacao evenwel, dat de twee

voe
ni
lk
tske
zie
nkt
t,en
is:al
mi
ti
jj
dnwo
ger
sc
mhiketn moeraskoorts
voor vestiging

mende moerasgas,datzaldienen om elec-

Oost-lndië is öök een koortsland : men

tromotoren te drijven.
Hetisin den laatsten ti
jd gelukt,metaan

treftdaar behalve de derdedaagsche (=
anderdaagsche),ookdevierdaagschekoorts
aan,waarbij twee koortsvri
je dagen met

te maken uit het koolzuur van de lucht
door middel van hoogen druk en hooge
temperatuur,met nikkelpoeder als bem iddelaar voor de scheikundige verbinding.
Dat is dus de eerste stap ter vastlegging
van koolstof uit de lucht. Heeft men

vroegerwe1gevreesd,datereen tijd zou

kunnen komen, dat men niet meer over
kool zal kunnen beschikken, wanneer de

steenkoolmijnen uitgeput zouden raken,

een koortsdag afwisselen.Voortskomtdaar
de gevreesde tropische malaria voor,die
een onregelmatig verloop heeft en niet

voorchininewijkt.ln onslandisdeziekte

inheemsch in Noord-Holland,W est-Friesland en W alcheren.Van oudsisW alcheren
bekend om de Zeeuwsche koortsen.Toen
de Engelschen in 1811 daar meteen leger
waren geland,wasde sterfte onderde sol-

thans is dat gevaar geweken,evenals het
gevaar voor stikstofgebrek voor den landbouw,datzou ontstaan,zoodradesalpeterlagen in Chiligeen stikstof meer zouden
kunnen leveren. Evenals men thans stikstofuitde luchtvastlegt,zoo za1men wellicht later op groote schaal koolstof gaan
binden,door er metaan van temaken,dat
als brandstofkan dienen.

daten verschrikkelijk.Tegenwoordigismen

M oeraskoorts. Koude koorts, tusschenpoozende koorts,malaria.Een ziekte,die

voorkomt (moeraskoorts). Men meende,

gekenmerkt i'
s, door een tijdperk van
koortskoude gedurende twee uur (rillen),
koortshitte (5 uur) en een zweettijdperk
van 2 uur, alles in het verloop van één
dag. Deze dag wordt gevolgd door een

koortsvrijen dag.Dit is de zgn.anderdaagsche koorts, de gewone vorm van

echtervan meening,datnietmoeraskoorts,
doch dysenterie en typhus de oorzaak van

die sterfte zijn geweest,wantz66 ernstig
a1s de ziekte toen verliep,zag men ze in
ons land nimmer;ook was de sterfte beperkt tot het leger; de burgerbevolking

had weinigvan deziektetelijden.

Van ouds had men opgemerkt, dat de
koorts vaak in de buurt van moerassen
dat het de vergiftige uitwasemingen dier
moerassen waren,welke de koorts veroorzaakten;vandaardatmentoen vanmalaria

(mal-air)sprak.Men demptedestinksloo-

ten om van de slechte luchtafte komen.
Laterism en echtertothetinzichtgekomen,
dat de lucht met de verspreiding van de
ziekte niet te maken heeft.In 1881 deed
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Laveran,een Fransch oëciervan Gezond-

heid in Algiers een belangrijke waarneming.Hijvond in hetbloed van koortslijderseensoortoerdiertje,dathiivoorden
verwekkerderkoortsaanzag.Deontdekking
van Laveran werd het uitgangspunt van

belangri
jke onderzoekingen omtrent moeraskoorts.Hetwasjuistinden ti
jd van de

mug bij een koortsli
jder bloed gezogen,
dan gaan de vrouwelijke paarderszich in
hetlichaam van de mug splijten in kleine
deeltjes.Dezedeelt
jes vereenigenziche1k
meteen grooten mannelijken paarder en
na deeling ontstaat een versch geslacht,
datzich ophooptin despaekselklieren van
de mug,die dan gereed isom eenanderen

opkomst der bacteriologie, toen Lave-

mensch te besmetten.Er zi
jn ten minste

ran zi
jn ontdekking deed. M en schreef
toen allebesmetteli
jkeziekten aan bacte-

twee weken noodig, voordat de nieuwe

riën toe en daardoor vond die m eening

moeten de groeiomstandigheden nog gun-

aanvankelijk weinig aanhang.

stig wezen.Dezezi
jn gunstig,wanneerde

tigd,zoodathijin 1901denNobelpri
jsver-

ls zij kouder,dan staat de ontwikkeling
stilen sterven de parasieten tenslotte.Zi
j

Da kennisderziekte vorderde echter snel
en de meening van Laveran werd beves-

wierf.Vele Nederlanders hebben aan het
onderzoek deelgenomen.M en stelde vast,
datdeziekteverwekkende parasietmethet
speekselvan de steekmug in hetbloed van
den m ensch gebracht wordt.Voordemug
isuitstorting van speekselin desteekwond
noodig,om debloedstollingteverhinderen,
zoodat het dier ongehinderd bloed kan
zuigen. De parasieten, eenmaal in het
bloed, zoeken ieder een rood bloedli-

chaampje op,voeden zich metde bloedkleurstof,welke daarin aanwezig is.M en
kan die bloedkleurstofmethetm icroscoop
in hetmidden van hetparasietlichaam zien

liggen als zwarte stipjes. De parasiet
groeiten debloedcelzetuit:daarnagaatde
parasiet zich deelen, de bloedcel barst

open en dejongeparasieten zwermen door
de bloedwei.Dat is hetoogenblik,waarop
de koorts begint.Elke parasiet zoekt dan

eennieuw bloedlichaampjeop endekoorts

zakt, om opnieuw uit te breken,
wanneer
zich weer een nieuw geslacht van parasieten heeftgevormd. lndien dat langen
tijd doorgaat,verzwakt de zieke meeren
m eer; het vet verdwi
jnt,de gelaatskleur
wordtgeel(galkoorts),de milt zwelt op,
de zieke geraaktgeheeluitgeput.Gewoon-

li
jk gaat de deeling der parasieten niet
z66 ver.Zij gaan een andersoortcellen,
paarcellen, gameten,geslachteli
jke cellen
vormen,dat zi
jn cellen bestemd om zich
geslachtelijktevereenigen.Degeslachtelijke
vermenigvuldiging kan echter niet in het
lichaam van den ziekeplaatshebben.Deze
moetin de maag van de mug geschieden.

Er zi
jn mannelijke ofgroote paardersen
vrouweli
jke ofkleine paarders.Heefteen

parasieten zoover ontwikkeld zijn en dan
buitentemperatuur boven de 20 graden is.
kunnen niet m et de m ug overwinteren.
Hieruitisteverklaren,datin koudestreken

demoeraskoortsnietvoorkomt,ookalzijn
daar koortsmuggen in overvloed en ook

koortsli
jders,diegestokenkunnenworden.
Zijndeomstandigheden gunstigenhebben
de parasieten zich kunnen ontwikkelen,
dan ontstaat in den regeltien dagen na

den steekbijden gestokeneeenkoortsaanval.Gewoonlijk komen in den herfstde
meeste koortsli
jders voor,omdat er dan
de meeste besmette muggen zi
jn. Inhet
voorjaaris geen enkele mug besmet;zoo
ze albesmetgeweestzijn,dan istoch in

den winter de parasiet gestorven. Toch
ziet men som s, dat menschen in het
voorjaar hun eerste koortsaanval krijgen.
Het is bewezen,datze dan in het vorige

najaarbesmetzijnen datdesmetstofzich
langen ti
jd heeftstilgehouden,sluimerend
bleef. Ook ziet men soms menschell in

een geheelkoortsvrijestreekplotselingeen
koortsaanval kri
jgen,afkomstig van een

muggesteek in een besmet gebled, vele
maanden geleden. De ontwikkeling van
de smetstofkan somszeerlang duren.
De steekmug is van andere soorten
muggen te onderscheiden, doordat zi
j
in zittende houding het achterl
ijf naar
boven gericht houdt, als gereed om te
Steken. Andere muggensoorten houden

het achterlijf evenwijdig met het vlak,
waarop ze zitten. Van de steekmuggen

steken alleen dewijfjes,demannetjeshebben daartoe te zwakke monddeelen; zi
j
voeden zich met vruchtensap. Voorts is
gebleken, dat er onder de koortsmuggen

verscheidenesoortenzijn,dieinlevenswijze
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bloed, steken ook 's winters en zoeken

niet had gebaat. Doeltreffend is het
echter,indien men zorgt,dat de m uggen
nietin huis kunnen kom en, door de toegangen met muggengaas te bespannen en
de muggen,die niettem inbinnengekomen

'smenschen nabi
jheid.Dezoetwatermug-

Zi
jn#met,,flit''te li
jfte gaan.

verschillen,ofschoon het uiterli
jk weinig
verschilte zien geeft.Dezoutwatermuggen

leggen hun eieren bi
j voorkeur in ziltig
water, zi
j zuigen uitsluitend menschengen hebben voorkeur voor zoetwater,steken 'swinters niet en zoeken het vee op.
A4en is van nleening,dat de eerste soort
voor de verspreiding van de koorts ver-

antwoordeli
jkisendat,indienonslandgeen

zilt water had,er ook geen moeraskoorts

zou zijn.M en heeft daarom hoop, dat,
indien hetwatervan hetFlevomeergeheel

Hetvanoudsbekendemiddeltegen moeraskoortsis kinine.Tot 1821 gebruikte men
kinabast,daarna heeft men de zwavelzure
en de zoutzure chinine leeren kennen,
waarvan men 60 maalminderaan gewicht
noodig heeft.Het geneesmiddelis echter
alleen werkzaam tegen de parasieten in
de bloedweien niet tegen parasieten inde

verzoetza1zijnendaardoorookdebinnenwateren zoetkullen zijn,de moeraskoorts
in Noord-Holland zalverdwi
jnen.
Om de ziektete bestri
jden,ishetnoodig
allesvan delevenswi
jze van de steekmug

bloedlichaampjes.Detoediening van chi-

teleeren kennen.D emuggen leggen eieren
in stilstaand water en de larven, die uit
die eieren komen, begeven zich telkens
naarde pppervlakteom adem tehalen.De
verdelging derlarven berustnu hierop,dat
men de oppervlakte van het water met
petroleum bedekt.
In waterarme streken heeftdemuggenverdelging prachtige uitkomsten gegeven.ln

zware dwarsbalk.welkedekleineoverlangsche kinderbalken in het m idden steunt.
Vroeger legde men moerbalken in kleine
vertrekken op afstanden van tweemeter.
Dwarsdaarop kwamen dekinderbalken z66

nine moet derhalve kort vöör den te verwachten aanvalbeginnen.

M oerbint (bouwkunde).Moerbalk.Een

dichtbi
jelkaar,datzijdenadendervloerplanken (welkein dezelfderichtinggelegd
werden)bedekten.

Jerusalem kon men dekoortsgemakkelijk
voorkomen, door de waterputten van de
luchtaftesluiten.In Bataviahad men met
behandeling van de vischvijvers een Zeer
fraaie uitkomst.Er zi
jn n.l.op Javaveel

vischkweekerijen.DeJ
'aarlijkscheopbrengst
van devisch bedraagtongeveer 7 millioen

gulden.Nu wasdeomgeving diervi
jvers
sterkmetmoeraskoortsbesmetendevi
jvers
waren kweekplaatsen der muggen. De

natuurli
jke vi
janden van muggenlarven
zijn,behalveroofkevers en wantsen,ook
visschen. De visschen mi
jden echterhet
wier,omdatzedaarin gemakkeli
jkverward

A4oerbouten.

raken. M en roeide daarom het wieruit,

doordevijversdroogtemakenentelaten
uitdrogen.De visch, die in den schoon-

M oerbouten. llzeren bouten met een
kop,terwijldeboutzelfvooreen gedeelte

gemaakten vijver gekweekt werd,zorgde
voortaan voordeverdelgingvandemuggen-

is voorzien van schroefdraad,waarop een
moergeschroefd kan worden.M oerbouten

larven en bi
j het bloedoqderzoek der

zijnveelgebruikteverbindingsstukkenvoor
allerleii
jzerwerk.(Afb.blz.345).

omwonendeinlandersbleek,dathetmiddel
doel had getroffen.
M indergelukkigismeninonsland geweest
m et de verdelging der muggen in vee-

M oerziekte (veeteelt).Kalfziekte,melkziekte.Een vaak voorkomende ziekte van

stallen.Ofschoon honderden stallen zi
jn

melkkoeien; Zeer melkri
jke,pas gekalfd

behandeld, bleek toch, dat het middel

hebbendeofhoogdrachtigedieren van 5- 9
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jaarzijnvatbaarvoordezeziekte.Zi
jworden traag en suf, eten niet, gaan tenslotte liggen en kunnen later niet meer

vooraldoor zeelieden gebruikt en ook in
N.-Holland wordt het veelgehoord.Een

mokjewater.KoKemok.

opstaan. Toevalligerwi
js heeft men ge-

Rotmok in dematrozentaaliseen gerecht,

vonden, dat opblazing van den uier
met lucht een reddende werking heeft.

dat bestaatuitverschillendespijzendoorelkaar:vleesch,rijst,groenten enz.

Dit belangrijke feit heeft echter geen
verklaring van het wezen der ziekte ge-

bracht.Onlangsheeft Sjollemagevonden,
datbijkopziekteen moerziektehetbloed

Mok (veeteelt).Aftandschschaap.Texelschemok.(afb.blz.346).Op Texeliseen
vliegveld,datDe M ok heet.

een veelte laag kalkgehalte heeften dat
die ziekten dus in dat opzicht overeen-

komen metde beenbreekziekte bij melkgevendvee,bijwelkeziektehetkalkgehalte
van het beenstelsel z66 laag is, dat de
beenderen broos worden. Inspuiting met
oplossingen van kalk en magnesiumzouten
in een ader heeft dezelfde reddende werking als opblazing van den uier.

Kopziekte en moerziekte zi
jn dus twee
verwante,gevaarlijke stofwisselingsziekten.
Bi
jkopziektezietmenkrampen en bewusteloosheid,bi
jmoerziekteniet.
Mof.Verbindingsstukvoorijzeren,betonnen ofaarden buizen zonderschroefdraad.
De mof kan op de uiteinden van twee
buizen worden geschoven of één der uit-

einden van een buisisverwijd en in dat
verwi
jdegedeelte(de mof)wordtéén der
einden van de andere buis geschoven.De
naad wordt metlood,methennep ofmet

werk(geplozen touw)gedicht.
Een hulsvan gegoten ijzer om den lasch

van een electrischen kabelwordtook mof
genoemd.

M offel.M offeloven.Een oven van vuurvaste klei,waarin iets verhitkan worden,

zonder dat de vlam van hetvuurer bi
j

kan komen.Alduswordtporcelein gebak-

ken.Een verlakmoffeloven om ri
jwielen te
vuurlakken,bestaatuiteen dubbelwandige,

plaati
jzeren kast.Onder den bodem van
de binnenste ruimte, dus in de ruimte

tusschen dewanden,zijn gasvlammen.De
verbrandingsgassen gaan tusschen de
spouwruimte om den binnenwand heen
en verhitten den oven tot 180 graden.

Texelsche M ok.

Mok (paarden).Een eigenaardigehuidontstekingaan deachterzi
jdevanden koot
bi
jpaarden.Erontstaanschilfers,klooven,
verdikkingen,vochtige afscheidingen,soms
etter. Deze laatste vorm van mok kan
veroorzaakt worden door paardenpokken.

Somsisde schurftmijtde verwekker van

de mok.Komen schilfersop andereplaatsen
dan in hetkootholvoor,dan spreekt men
niet van mok maar van rap.M ok iszeer
langdurig;het paard kan erkreupeldoor
worden.In den winter komtmok zelfsin
goed verzorgde stallen voor,in den zomer

ziet men de ziekte niet.Ditbewijstdat
onreinheid m ede de oorzaak is.

Binnen in de kast hangen de ri
jwielen,

M oker (metselaar). Zware, vierkante

met vuurlak bestreken. Het 1ak vloeit
uit,wordthard en droogtglanzend op.

hamer,ook vuistgenoemd,om metselwerk

aftebreken.(Afb.blz.347).De moker

M ok (scheepvaart).W aterbeker,waterkommetjemeteen oor.Hetwoord wordt

gebruiktdoordensmid,isbijnaevenzwaar,

heeft,twee platte kanten.De voorhamer,
maarheefteen platten en een scherpenkant.
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Molboonen (landbouw). Molleboonen,
een groot soort paardenboonen,in Groningen veelgeteeld.M en onderscheidtin

de praktijk naar de grootte:duivenboonen,paardenboonen,molleboonen en tuinboonen ofroomsche boonen.
Delaatste worden alsgroentegebruikt.De

Groningers zijn verzotop gepoftemolleboonen.
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Descherperand grijptdanin den grond,
hetmolbord slaatvooroveren kanteltzijn
last.

InGroningenspreektmenvan,,schri
jbord''
en van ,,gelijkschri
jen''.
Molen (weverij). Een oude lengtemaat
van geweven stoffen.Een molen franjeis
3*
a el,zoogenoemd naar de lengte,welke

mentelkensopeenhaspel(molen)wond.

M olenbeker.Eerti
jdseenzilverenofglazen

beker,dienietanderskon staan dan metde

kelkomlaag.Dekelkdroegeenmolentjemet
een wijzerplaaten meteen buisje,waarin
men blazenmoest,om hetmolentjetelaten
draaien.Hadmenhetmolentjeinbeweging,
dan werd de beker omgekeerd,snelvolgeschonken en geledigd neergezet,vöördat
de wieken stilstonden. De meeste molenbekers droegen opschriften.
M olenm eester. ln sommige polders en
waterschappen heeten de bestuursleden
molenmeester, soms poldermeester, ge-

woonli
jk echterheemraad,hoogheemraad,
gezworene.

Molenijzer.Rijn.Van detweemolensteenen in een meelmolen ligt de onderste

vast,terwijldebovenstedraait.Debovenste rust op een staande as,welke as aan
4+wh
e
.+e p

den top steun vindt in het molenijzer,
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M oker ofVuist.

Molbord (landbouw). M olberd (.
molis
aarde).Een werktuig,datindenlandbouw
gebruikt wordt,om hoogten te slechten
en laagten op te vullen.Hetwordtgetrokken door twee paarden en bestaat uiteen

groote schop (1-2 meterbreed enlang),
terwijlde strengen derpaarden zijdelings
en in hetmidden van de lengte zi
jn bevestigd.De schop kan met een steel bestuurd worden. Indien de grond los is,

schuiftdezegemakkelijk op de schop,a1s

hct molbord voortgetrokken en descherpe
rand naar den grond gericht wordt. ls
het bord vol, dan wordt de steel, die
watomhoog gerichtis,neergedrukt.en de
paarden sleepen den last naar de laagte,
waar de steelmeteen ruk opgetild wordt.

dat zich bevindtin een gat in hetmidden
van den bovensten steen.

Molsla (keuken).Deeerstescheuten van
de paardebloem,waarvan deplantin den
winter door molshoopen bedekt was.De
gelestengelsworden opgezochten alsmolsla verkocht. M en heeft wel kunstmatig
molslagekweektvan een breedbladigesoort
paardebloem ,maar die kweek loont niet.
M olsla moetmen zoeken.
Tegenwoordig wordt molsla verdrongen

door Brusselsch lof en suikerijlof,beide

verwant aan de paardebloem en metdenzelfden bitterachtigen smaak.Despruiten

latenzichgemakkeli
jktoteen langgerekten
boskweeken.
M ond-en klauwzeer.Een zeerbesmette-

li
jkeziektebijhetvee,veroorzaaktdooreen
smetstof,welkedoordefijnstehltersheen-
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gaaten daardoornietkangekweektworden,

evenmin alsdatbijmazelen,hondsdolheid,
pokkenengriephetgevalis.W aarschijnli
jk
iszij dus een kleine bacterie,welke ook
methetmikroskoop niette zien is.

Gewoonlijkkwam deziekteuithetOosten
en verspreidde zich dan over ons land,

heerschte daar een paarjaar,waarna wi
j
weervierofvi
jfjarenvrijwaren.Laterbleek
echter,datin dezgn.vrijejaren onsland
nietgeheelvri
jwas,ten hoogsteeen enkel
jaar.
De schade,welke de ziekte veroorzaakt,is
buitengewoon groot. De staatscommissie

kunstmatigebesmetting metdeziektezi
jn
melk en urine besmetteli
jk gebleken.
In de inrichting te Rotterdam wordt een
geneesserum bereid,dat8dagen onvatbaar-

heid geeftbijgezonde dieren.Datserum
isdusbijmarktbezoekvan waardeen ook
bijdebestri
jding dersterftevanjong vee
bleek het goed te werken.Inspuiting van
verzwaktgifgeeft echter geen onvatbaarheid.Afmaking van hetaangetaste vee in
het begin van de epidemie leek hetbeste,
maarna een proefneming is gebleken,dat
ditmiddelnietdoeltreffend was.In Enge-

landwordtdezewijze van bestrijding nog

en doorhetvoedsel.Anderzijdszietmen,

toegepast;in ditland heeftdan ook daarvooreen zeergunstigeliggingen men moet
er zich alleen nog over verwonderen,dat
het telkens weer door de ziekte bezocht
wordt,niettegenstaande datlevend vee en
pas geslacht vee niet ingevoerd mogen
worden.

dat de ziekte zich zoo sneluitbreidt,dat
het is, alsof de smetstof door den wind

Demenschisvrijwelonvatbaarvoormonden klauwzeer.Indenti
jd,datdeziektez66

van 1919 schattede schadein éénjaarop

30 m illioen gulden door sterfte, verminderde melkopbrengst en doornaziekten.
M en m oet aannemen,dat de besmetting
van dierop diergeschiedten datde smetstofkan worden overgebrachtdoorderden

wordtmeegevoerd,evenals men dat bij
griep verondersteld heeft.Vele koppels

wordentegeli
jkbesmeteninvelegemeenten
werden tot vi
jftien gevallen op één dag
aangegevenbi
jdenburgemeester.
Deontwikkelingsti
jd is5-10 dagen en de

algemeen heerschte,dat in sommige streken geen melk van gezonde dieren was te

krijgen en de geheele bevolking melkvan
ziekedierengebruikte,vernam mennimmer

nadeeligegevolgen ervan.W e1zijndeboe-

zweren en de spenen zi
jn ookaangedaan.

ren van meening, dat huidaandoeningen
aan de handen doorhetgifderziekteveroorzaakt worden,maarnimmerisdaarvan
iets metzekerheidgebleken.Eerzou men
kunnen aannemen, datdie aandoeningen
doorkoepokken veroorzaaktworden,omdat
de mensch zeergevoelig voorkoepokken is

klauwen,kloven in despenen zi
jn debekendenaziekten.Bi
jmelkkoeienisdeziekte

gevallenvan blaren aan den mond en aan

ziekte begint m et rillingen, koorts,witte
plekken in den mond en op de lippen,
tong en keel. Er ontstaan dan blaren,
waarin zich voornamelijk de smetstof
bevindt.Demelkgiftdaalt,deklauwengaan
Uierontsteking, sterke misvorming der

endezeziekteaandespenenschijntvoorte
komen. In denlaatstentijd zi
jn erenkele

hetergst en daar de meeste koeien in het

devingers,gepaardmetalgemeenziekzijn,

voorjaarkalven,isdeziektedan hetmeest
gevreesd.Zulkedieren zi
jndoorhetkalven
verzwakt,en vatbaarder voor besmetting;

beschreven en men meende,datditziektebeeld genoeg met mond- en klauwzeer
overeenkwam ,om aan te nemen,dat daar

voortsza1bi
jeen verschekoede uiereer

werkeli
jk een besmetting metdeze ziekte

inontsteking geraken.
Evenals in het buitenland bestaat er in

onsland een wetenschappelijke inrichting
terbestudeering dezerziekte:deRi
jksseruminrichting teRotterdam.Evenalselders
ishetdaar gelukt,de smetstoftekweeken.

Bi
j de bestudeering van de ziekte is nu

gebleken,dat mest, urine, melk, speeksel
reeds40 uur,voordatmenietsaan hetdier
bemerkt,de smetstof bevatten.Pasdaarna
komt de koorts. Reeds spoedig na een

aan ten grondslag lag. De weinigedierproeven,welke in zulke gevallen verricht
werden,hebben echter deveronderstelling
niet bevestigd.Van aandoeningen van de
huid,gepaard met zwellingen Van de

vingers meteen klein blaartje erop,zijn
ook eenige gevallen waargenomen. Bij
deze gevallen bleef echter het lichaam

gezond en zulke gevallen zijn nog moeilijkermetmond-en klauwzeerin verband
tebrengen.
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Varkens en schapen zijn minder vatbaar

waarvan de mond zich bevindtaan den
buitenkantvan den steenhoop.De steenen,

loopen.Erzijn echter epidemien,waarbij

welke de kanalen vormen, kri
jgen het
meestevuurendekoppen ervan zi
jn hard

de ontsmetting van den stal met 1,5 %

kleur te kri
jgen. Verder klopt men

dan koeien; soms ziet men ze gezond en
we1 tusschen het zieke vee op de weide

deze dieren terstond in erge mateworden
aangetasten ervaak aan sterven ook.
Als het beste middelter voorkoming der
ziekteen beperkingvan deuitbreidinggeldt

natronloog.M en mengt die loog metkalk,
Om beterte kunnen waarnemen,waarmen
ontsmet heeft. Zonder die ontsmetting

blijfthetgifnog maanden lang werkzaam

in den stal.Ook is gebleken,datverdund
zwavelzuuren verdund zwaveligzuurgoede

ontsmettingsmiddelen zi
jn,terwi
jlcreoline
onwerkzaam is.
Om melk te ontsmetten, is verwarming
ervan even boven 50 graden reeds voldoende.

Gawoonli
jkiseen dier,datdeziektedoor-

staan heeft, eenige maanden onvatbaar,
maar ook komt het voor, dat een koe

deziekte tweemaal achter elkaar kri
jgt.
Dit kan worden verklaard door het feit,

(teRotterdam gevonden),datertwee vor-

gebakken, half gesmolten, verglaasd en
verkleurd.Deze steen,mondsteen ofputsteen genoemd, werd wel eens gebruikt
als gevelsteen om een minder eentonige
mondsteen tot klinkerpuin voor wegverharding.

Monsterrol.Volgens artikel45 (1) van
de W etvan 4 Juni1930 (ziektewetvoor
schepelingen) is de monsterrol een staat

vandebemanningvaneen schip,opgemaakt
ten overstaanvaneendaarvooraangestelden
ambtenaar,en doorde schepelingen onderteekend.De reeder moetaan den ambtenaar de arbeidsovereenkom st toonen en
deambtenaarvergewistzich,datdeschepe-

ling de overeenkomstheeftbegrepen.Hij
geeft den schepeling een monsterboekje,
dat tevens gegevens bevat omtrentdiens
persoon. Om op de monsterrolgeplaatst
te kunnen worden, moet de schepeling

m en van smetstof bestaan.De onvatbaarheid voor één van die vormen geeft geen
beschutting tegen den tweeden vorm.
Het einde der epidemie komt,nadat de

een bewijsvan gezondheid overleggen.

gevallen zeldzamer geworden zijn,hetzi
j

kantgezette doos,voorzien van een glazen

Monstrans (R.K.Kerk).Een gouden of
zilveren vaas,eigenli
jk een platte,op de

door onvatbaarheid of door verzwakking
van de smetstof.
Daar de ziekte in het VOOrJ
*aar DReer gevreesd wordtdan in herfstenwinter,heeft

deksel, waarin de gewijde ouwelwordt

men we1een bestrijdingswijze toegepast,
welke gerichtwasop opzetteli
jkebesmetting in hetnajaar,nadatmen doorvoor-

wordtin den monstrans op hetaltaargeplaast ter aanbidding door de geloovigen

geplaatst.Deze doos staat op een gouden

ofzilveren voet;hetgeheelisgewoonli
jk
ri
jk versierd. De ouwel (heilige hostie)

behoedende inspuiting het verloop goed-

tLat.:monstrare:toonen).Ook wordtzi
j
bijprocessiesrondgedragen.

aardighadgemaakt.Opdezewijzeverkreeg
men in het voorjaar onvatbare dieren.
Behandeling metgeneesserum isvan twi
j-

Moos.Slijk,modder,vuiligheid.Ook de

felachtige waarde; wel is het nuttig het

serum inhetvoociaarintespuitenteneinde
deziektenaardenwinterti
jdteverschuiven.
M ondsteen (steenbakkerij).Deeenvoudigste steenoven is de zgn.veldoven,een
ruimtemeteen aarden walomgeven,waarin
de ongebakken steenen tot een grooten
hoop worden opgetast.In den hoop houdt

men kanalen vrij,bestemd om de gassen

van hetvuurdoorte laten.De oven wordt
gestooktin kanalen van halvemanshoogte,

plaats waar het vuil langs gaat, goot,
riool.
In Breda:de gootsteen.
In Zuid-Nederland kentmen de woorden :
moosgat, moosgoot, m ooskuil, moosput,
m ooswater.

Moppen (bouwkunde).Groote baksteenen.ln de15deen 16deeeuw bouwdemen

metgrootebaksteenen.Vooralbi
jhetbouwenvan kloosterswasdatregel(kloostersteenen).Afb.blz.264.De maatliep zeer
uiteen al naarde plaats.Reuzenmoppen
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hadden een afmetingvan 32x 16X 8cm .De

kleinemoppellheettendrielingen.Bi
jzonder
groote moppen trofmen aan in de bouwvallen van het oude kasteelDe Haar in
Utrecht.Toen datkasteelin 1890 hersteld
werd,ismen begonnen metdaareen steenfabriek tebouwen,waarmenvan deaanwezige kleimoppen van de vereischte afmetingen bakken kon.
Degrootstemoppenbaktmentegenwoordig

in Utrecht aan den Krommen Rijn,den
Vaartschen Ri
jn en aan de Vecht.W aalmoppen zi
jn kleiner.Ook bakt men we1
moppen van geleIlselsteen.Van de kleisoort hangthetaf,van welke grootte men
ze bakken kan.Isde kleite vet,dan trekken demoppen onderhetbakken krom .

dewi
jn isgereed en wordt,,van demoer
getapt'' (de moer is het bezinksel).
Ookperenwi
jnenappelwijn,dieinZwitserland en Frankri
jk op soortgeli
jkewijze bereid wordten daareen geliefkoosde volksdrankiscnoemtmenmost.Nadeuitvinding
van een praktischebacterieûlter,heeftmen
inhetlaboratorium vandeLandbouwhoogeschoolte W ageningen studie gemaaktvan
de bereiding van zuiveren,helderen,duurzamen mostvan anderevruchten dan drui-

ven en in het bi
jzonder van ongegisten

most, zonderalkohol:zoete vruchtenmost
dus.Thansiszoete mosteen handelsnaam
geworden voor vruchtensap op bepaalde

wi
jze bereid.Men levertnu zoete most
van appelen,peren,kersen,bessen,aardbeien, bramen, druiven en frambozen.

M orgen (landbouw).Oudelandmaat,in

Terwijl bi
j de bereiding van limonade,

nagenoeg alle provincies in gebruik,doch
zeer uiteenloopend van grootte,ongeveer
1 Ha.In Twente iseen m orgen 1,3 Ha en
in andereplaatsen minderdan een Ha.

de vruchtensappen ingedampt worden en
daarna met water en koolzuur gereedgemaakt,isde bereiding van ,,zoeten most''
anders.Hetverschesap brengtmen op den
vereischten zuurtegraad en zoetheid door

M orielie.Paddenstoel,diein hetOosten

versni
jding met andere vruchtensappen.

dene op deplaats,waareen jaartevoren

geklaard (helder gemaakt) met gelatine

een boom werd gerooid.In kleistreken ziet

en geslinger; om de vaste zwevende stof-

men haarzelden,maarzi
j kan daarzeer
grootworden (25 cm).De hoed iskegelvormig.In Duitschland komen moriel
jes
veeltermarkt.Hierte landekennen wij
ze het best als kleine hoedjes op korte
steeltjes,ingemaakt in lange glazen.Zij

fen te verwijderen;daarnawordthetsap

van ons land aan boschranden en onder
hakhoutvoorkomt.Somsstaan erverschei-

kunnen ook in gedroogden toestand bewaard worden.In verschen toestand bevat

demoriel
jeeen vergif,datdoordrogenen
koken onschadeli
jk wordt. Behalve als
alzonderlijk gerecht,eetmenmoriel
jesin
soep en in saus.

M ost.Ongegistofeven gegistdruivensap.
De versche most, dat is pas uitgeperst
sap, gaat spoedig gisten.Die gisting laat

Hetsap van zureappelen mengtm en met
datvan zoete enz.De vloeistofwordtdan

gehltreerd door een bacteriehlter om ten
slotte op een koele plaats bewaard te
worden onder koolzuurdruk. Na eenige
weken wordt het opnieuw gehltreerd en
ten slotte gebotteld.Deze most is duur-

zaam,bli
jfthelderen bevatalleen stoffen
van de vruchten,waaruitze bereid is.

M ortel. M etselspecie bestaande uit kalk
en zand metcement,trasofgips.W atermortel, cementmortel, kalkmortel, gipsmortel.

Mortier(krijgskundel.Krombaangeschut,

men eenige weken duren en hierbi
j gaat

zeerkortkanon,korterdan een houwitser,
die ook tot hetkrombaangeschut behoort.

druiven kri
jgt dan een roode kleur.De

Demond iszeerwi
jd en om deze reden
noemtmen deouderwetsche koperen vi
jzels,waarin stoffen fi
jngewreven kunnen

een deelvan de druivensuikerin het sap
overin alkoholen koolzuur.Sap van blauwe

smaak is nog zoeten daarom heetditsap
zoéte most. Deze mostwordt door aftapping van hetbezinkselgescheiden en opnieuw aan gisting blootgesteld gedurende
eenige maanden.Dan is hetsap uitgegist;

worden,ook mortieren.Vroegerwerd van
mortieren veel gebruik gemaakt om den

vijand achter dekkingen te beschieten.
Tegenwoordig gebruikt men alleen nog
kleine loopgraafmortieren. De beruchte

M OSCOVISCHE TAART- M OUT
dikke Bartha uitden grooten oorlog,was
een42cm mortier,vervaardigd indefabriek
van BerthaKrupp.M etditgeschutbescho-

ten de Duitschersde stad Parijsin 1917.
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om dekiem alsvoedseltedienen.Daarvoor

wordthetbijdekiemingoplosbaargemaakt
door verandering in moutsuiker. Dat
geschiedtonder den invloed van een ver-

teringssap(enzym),datzichvormt,zoodra
M oscovische taart. Een luchtig, bruin

eiergebakmetkrenten en rozijnen.
M osterdpot.Een houten rol,draaibaarom
delengteas,opeen steunstoel.M engebruikt
ditgereedschap om lange planken te verplaatsen,om kabalsin desleuven teleggen,

indevisscherijom delijnvanhetsleepnet
erovertelaten gli
jden.(afb.blz.351).

Voorts is een mosterdpot een lage,sterke
wagen op rollen ofopkleinebreedewielen,
waarop zware lasten vervoerd worden

(blokwagen, rolwagen, mortierwagen of
mosterdpot).

doorvochtenwarmtedekiem gaatadem en.
Het verteringssap dringt dan in het zetm eel,datdaardooreerstin zetmeelgom en
dan in moutsuikerverandert.Vooralgerst,

en in hetbijzonder de tweeri
jige gerst,
heeft de eigenschap veel moutsuiker te
vorm en .

Onder mout verstaat men nu de gCkiemde en daarnagedroogde gerst, zooals

die vooralbij de bierbrouweri
j gebruikt

wordt.M en laat gedurende eenige dagen
de gerst water opnemen, waardoor de
kieming begint.De korrels moeten goed
met lucht in aanraking kunnen komen,
opdatdekiem kan ademen,andersverstikt

zij.Alspoedig verschijnt de wortelkiem,
terwi
jldebladkiem vooralsnogonzichtbaar
blijft.Doorde ademhaling sti
jgtdetemperatuurvan zelf.Naeen week zi
jn voldoende verteringssappen in den meelvoorraad binnengedrongen en dan wordt
de kiem gedood,doorde gerstop den eest
tedrogen.Datdrogen moetzeervoorzichtig

geschieden om niettegeli
jk deverteringssappen tevernietigen,wantbijdeverwer-

M osterdpot.

Mot.Fijn verdeelde stof,fi
jn afvalvan

hout, spaanders; eiken mot om visch te
rooken. Ham wordt gerookt boven een
smeulehd vuurvan eiken zaagselen eiken
mot. Verteerde stalmest. Een mesthoop
in een weiland, bestaande uit verteerde
m est m et aarde gemengd,heet een mothoop,ook weltoemaakhoop ofpluishoop.

M ot (varken).Zeug.ln Galderland en
Drente:een motmettien biggen.

Mots(paarden).Eenpaardmetgeknotten
staart.M otsen is verminken. M otsooren :
gecoupeerde ooren.

king van het mout tot bier,behoort de
verandering van zetmeel in moutsuiker
doortegaan.W ordtbijhoogetemperatuur
geëest,dan wordt er caramel uitzetmeel
gevormd;het bier dat men eruitbrouwt,
is donkerbruin. De gedroogde gerstekorrelsworden nu van dekiemen ontdaan en
men heeft mout verkregen, dat geschikt
is om bewaard en verhandeld te worden.

In sommige landen bestaan afzonderlijke
mouterijen,diehun moutaanbrouwerijen,
fabrieken van druivensuiker, branderi
jen
en bakkers a:everen.

De fabrikanten van druivensuiker(blanke
stroop)gaan a1svolgttewerk:Zi
jkoken
aardappelentotpap envoegenermoutbi
j.
Deverteringssappen van het mout (enzym,diastase)veranderenhetzetmeelvan
den aardappelin druivensuiker.
M outkiemen wordena1sveevoerverkocht.

M outwijniseenproduktderspiritusfabrieM out.Hetzetmeel,datzich in den vorm
van korrels in zaden bevindt, opgesloten
in cellen a1shoningin een raat,isbestemd

kenteSchiedam,verkregen dooroverhaling

van gegiste moutpap. Moutwijn heeft
een fijnen geur en wordt geleverd aan

M OUTSUIKER- M OUW VRETERS
fabrikanten van likeuren. M outbrood is
brood van mout gebakken;moutheeftop
zich zelfreedseen geurvan versch brood.
M outm eel wordt gebruikt in dewassche-

veulens van koudbloed ras in Zeeland,
voor 't overige vaak krachtige dieren,die

ri
jen,waar men hettusschen het waschgoed strooit, dat men eenigen ti
jd in

bijeen paardindeliezen.Hetiseen slee-

vochtigen toestand laatstaan.Onder den

invloed vandeverteringssappen(enzymen),
die zich in mout bevinden, verandert

de stijfselin hetwaschgoed vooreendeel
in moutsuiker,die oplost en het schoon-

makenvan hetwaschgoed vergemakkelijkt.

Ten slotte iseen mouthaan,ook biervlieg
genoemd,een schertsende benaming voor

een bierdrinker(vroegernoemdemen het
biern.1.mout).Mouthaanisthansnogeen

hetgestel.Voornameli
jk zi
jn hetéénjarige
met de ziekte behept zijn.Zij zeteltin
één of,
'n beide kniegewrichten,datisdus
pende verwoesting van hetkraakbeen met
beenwoekering in het gewricht. In lichte
gevallen uitde ziekte zich alleen dooreen
vochtophooping in hetgewrichten hetdier
isdan nogbruikbaar.In zwaarderegevallen
ontstaat een vervorming van de beenuiteinden en loslating van stukken kraakbeen

muismouw).Deknieschijfkan belangrijk
misvormd worden,z66 datdie bi
j elken
stap van haarplaats gaaten meteen klap

geslachtsnaam.

terugspringt (klapmouw).De dieren zi
jn

M outsuiker. Een suikersoort,welke bi
j

dan voorhetgebruikongeschiktenmoeten
afgemaaktworden.
M ouw iseen ziekte,welke aan het koud-

de kieming van granen uit zetmeel ont-

staat(zie bi
j mout).Vooralin mout,(gekiemde en gedroogde gerst)gebruiktbij
de bierbereiding, komt veel moutsuiker
voor. Zuivere moutsuiker kristalliseert in

harde, fijne,naaldvormige kristallen en

bevat een molecuul water minder dan
druivensuiker.Flet gist even gemakkeli
jk.
Bi
jde bierbereiding wordtmoutgebroken
en metwaterafgetrokken,zoodatdemoutsuikerin oplossing gaat.Dataftrekselheet

##wort''.Men voegterhop en gistbi
jen
laat de oplossing gisten,zoodat het bier
wordt. M outsuiker en gedroogde wort

warenindertijdinAmerikagewildehandelsartikelen. De bierbrouwerijen mochten
geen bier a:everen, en leverden daarom
moutsuikerofgedroogde wort.De koopers

voegden erwateren hop bi
jen brouwden
zelfhun bier.

bloedigeraseigenis.(Brabantschepaarden).
In Zeeland isdeze ziekte zoo bekend,dat
men daarhetkniegewrichtvan paarden het
mouwgewrichtnoemt.
De ziekte komt ookbijmenschen,vooral

op hoogeren leefti
jd,veelvuldig voor,zij
hetin anderevormenen openbaart zich in

hoofdzaakdoorgedeeltelijkeversti
jvingvan
gewrichten.Deoorzaak isnietbekend.

Mouw (vat). Moud, lage houten bak.
M elkmouw :een bak,waarin men dem elk
laatstaan om diete ontroomen.Roomtest.
Kalkmouw :kalkbak deropperlieden om de
metselspecienaarden metselaartebrengen.
Vaak isditeen langwerpige bak van plaat-

ijzer,aan ééneindeopenenmeteenhandvataan deonderzijde.Deopperman draagt

te. D eze bevat goed smakende foezel-

de kalkmouw op den schouder en houdt
die vast aan hethandvat.Dekalk kan dan
in den metselkuip van den metselaar

oliën (ziefoezel)en wordtverkregendoor
overhaling(distillatie)van gegistemoutpap
(ziemout).In Schiedam zijnervelefabrie-

M ouwvest.Vest met mouwen.

Moutwijn.Graanspiritusvan 40 % sterk-

kenvan en daarisookeen beursvoormout-

wi
jn.M outwijnwordtgekochtdoorlikeurfabrieken, waar men ze overhaalt over

J
'eneverbessen,karwijzaad of citroenschil1enom erjenever,kummel,ofcuracaovan
te maken.Ook wordtmoutwi
jn we1 als
brandewi
jn verkocht.
Mouw (paarden).Eenernstigegewrichtsziektebijjongepaarden,voortkomend uit

worden leeggegoten. Kalkschuitje. (afb.
blz.230).

Mouwvreters (geneeskunde). Puisten
op dehuid van den polstengevolgevan het

schuren van den mouwrand van deoliejas
bijvisschers.Dehuidisdaarsteedsvochtig
endebacillenkomenergemakkeli
jkbinnen.
Omdat mouwvreters bi
j llslandsche visschers vaak voorkwamen,spreken deFran-

schen van:bloemetjesvan Ilsland.

M U I- M USKUS
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Mui (zwem men).Trekgatvan hetzee-

Laterkwam hetwoord muildierin gebruik

water tusschen zandbankendoor.Langsde

ter verduidelijking van het woord muil
(evenalskoebeest).

kustbevinden zichevenwi
jdigverloopende
rijen vanzandbanken,diezichverplaatsen.
Zi
jontstaan tengevolgevan golfbrekingop
de kust:de brekende golfwoelthetzand
omhoog,datzich dan opstapelttotbanken.

Daarbijebdekustlijnzich zeewaartsverplaatst,wordtbij eb een nieuwe ri
j van
zandbanken,evehwijdigmetdevoorligqen-

Noglatergingmen verschilmaken tusschen
een muildieren een muilezel.Een muilezel
heefteen ezeltotmoederen een muildier
heefteen paard totmoeder.Ook wordthet
verschilandersom opgegeven.

Demuilen,meteen paardtotmoeder,zijn
het meest bekend.In Z.-Afrika,waar de

de, gevormd. De openingen tusschen de
banken heeten muien.De strooken water

paarden klein zijn,worden veelmuilen

tusschen derijenzandbankenheetenzwin-

Muilenzi
jnwe1vruchtbaar,maarzehebben

nen.D e zeewind doet het water aan de
oppervlakte naar de kust toestroomen.
Datwaterkeertterug in een diepen stroom
van de kust naar zee gericht. Hierdoor

weinig geslachtsdrift.W egens hun zekeren
gang worden zein de bergen al
srijdieren
gebruikt.In Zuideli
jkelanden zi
jn zealge-

ontstaateen sterke trek in de muien.Bij

Oostenwind zietmen hetomgekeerde.Het
zeewaterisdan troebeldoorhetzand,dat
de diepe stroom naardekustvoert.
Dezwemmer,diein een m uigeraakt,moet
niet trachten de kust te bereiken,door

tegenden stroom in tezwemmen,maarhij
moet dwars op den stroom zwemmen.

gefokt en men noemt ze daar ook zoo.

m een.

M uis. Duimmuis, pinkmuis: de spieren
van den duim en van den pink, aan de

palmzi
jde van dehand.Een muisjerookvleesch :eengedroogdeen gerookte,buikige
spier van rund ofpaard.

Gewrichtsmuis: stukje los kraakbeen in

Hijbereiktdandezandbanken kan erop

een gewricht,dat tusschen de gewrichtsvlakten beklemd kan raken.Touwmuis
of smarting: geteerd zeildoek, dat een
touw alseen hulsomgeeft,terbescherming.

heeftmuidebeteekenisvan mond.Ilmuiden beteekentdusIlmond.Van de stadsnaam M uiden geldtdatniet,wantvroeger

M uisjesnoemtmenookanijszaadjes;omgev
en door suiker.Meisjesmuisjeszijnglad,
'
Jongensmuisjeszijn ruw.

heettehetM adeleie(madeofweideaande
Lei).
Op Tesselzijn tweemeertjesindeduinen

M uizing (scheepstuig). Een bendsel
(bindsel), dat verhindert, dat een haak

uitrusten.
In plaatsnamen met den uitgang muiden

door uitstuiving ontstaan: de Binnenmui
en de Buitenmuigeheeten.
In Groningen spreekt men van mude voor

een watergang in onbedijkte poldersnaar

uiteen oog schiet.Daartoe wordt eenvoudig een bindtouw verscheiden malen om

de opening van denhaakgewonden.(zie
afb.blz.354).

zee toe.

M uider Kring. In de eerste helft der

17de eeuw (den bloeitijd derletterkunde)
was het M uider Slot,woonstede van P.C.

Hooft,drostvan Muiden,bal
juw vanhet

Gooi, een middelpunt, waar dichters,

schrijversen geleerden bijeenkwamen,om

voordrachten te houden en vraagstukken
vandendagtebespreken.Vondel,Spieghel,
Roemer Visscher met twee dochters,
Bredero en Van Baerle maakten deel uit
van hetgezelschap.
M uildier. Vroeger sprak men van muil
en muilezelin dezelfde beteekenis:kruising van paard en ezel.
W oordverklaring.

M uskus.Reukstof,afkomstig vanhetmus-

kusdier, een sierli
jke hertsoort zonder
horens,welkein de bergen van Oost-Azië,
Thibet en Siberië leeft.Het hert draagt
aan het eind van de voorhuid een muskus
beurs van 6 cm lengte,3 cm breedte en
4 cm dikte,waarin zichdereukstofbevindt.
De beurs heeft een uitvoergang voor de
reukstof naar den voorhuidzak en omsluit
de opening,welke de roede doorlaat.Het
dierwordtin strikken gevangen ofmethet

geweer gejaagd. Terstond nadat het is
afgemaakt,wordtde beursmethuid en al
uitgesneden, gedroogd, dan in bladtin

verpakteninkistjesindenhandelgebracht.
23

M UTSAARD-M IJL
De muskus is in verschen toestand deeg-

midden gelaten worden.Op vele portrètten

achtig en roodbruin.Zij wordt ookvrij

van dientijdzietmen mannen envrouwen

verhandeld a1s muskuskorrels. Ook de
beurswand zelfwordtuitgetrokken en voor
mindersoortreukwerk.gebruikt.Voorreukwerken en voorzeep wordtnimmermuskus

alleen gebruikt.Daarvoor is zij te duur
en isdegeurtesterk.M en mengthaarmet
andere reukstoffen.
N
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zijn zeeroude reukstoffen,welke in oude
tijden kwistig gebruikt werden. Daarna
verminderde hetgebruik.In den tijd der

mutsaard rieken (verdenking van ketterij
opwekken).Deze uitdrukkingen stammen
uitdentijd,toeneenafwijkingvandeLeer

hl

h'o%
'

doch vaak een muskusbalofeen reukdoos
voorstelt. M uskus, amber en rozenolie

M utsaard. Takkebos. M usterd'
. Iemand
tot den mutsaard veroordeelen.Naar den
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datvooreenoranjeappelwordtaangezien,

renaissance herleefde heten thans is het
algemeen,hoeweler veelkunstreukstoffen
gemaaktworden.Vroegergolden bevergeil,
valeriaan en muskus a1s geneesmiddelen
tegen vallende ziekte.

'
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geschilderd meteen voorwerp in dehand,

- 61

.:
%
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duur zi
jn.De uitdrukking komt overeen
lnet,,peperduur'',,,durethee''.
M uurkanker. Een algemeene naam voor
afschilfering van oudemuren,Dezeafschilfering kan verschillende oorzaken hebben.

.
$

metden brandstapelgestraft werd.Thans
zegtmen :naarden mosterd rieken voor:

q

$

Reedsdevorstkanbi
jeenmuurvanzachte

t-

steen de buitenlagen doen afbladderen,

doordathetwaterin desteen bijbevrie:

.

ê-

M uizing,beslag van 't blok van
een vierlooper.

Nvegens den hoogen prijswordt nauskus
dikwi
jls vervalscht en weldoor er klei,
zand,asfaltofbloed bi
j te mengen.Ook
heeftmen muskuswe1scheikundiggemaakt
uit barnsteenolie en salpeterzuur. De

handelsprijs voor 100 gram muskus is

150 gulden.Hetisdeallersterkstereukstof.

Vooralin den paarti
jd isdemuskussterk
riekend.In de 15deeeuw droegmen reukdoozen, welke aan een halsketting gehan-

genwerden.Zi
jbevattenamber,muskusen
gedroogdeoranjeappel.Ineenli
jstvangoederen van Hendrik den Vi
jfden(1423)
wordt een in goud gevatte muskusbal
vermeld, welke elf ons woog. Of dat
zuivere muskus is geweest, kan in het

zinguitzet.In anderegevallen isdeafschilferingeen gevolgvan scheikundigewerking,
vooralindien deverhouding tusschen kalk,
zand en cem entnietgoed isgenom enener

vrijeongebondenkalkinden muurbli
jft.
M uursalpeter.Een pasgemetselde muur
bevatveelwater.Vandaardatnieuwe hui-

zenzoo vochtigzi
jn.A1shetwateruitden

muur verdampt is,ziet men vaak uitslag
op de steenen,welke men ten onrechte
muursalpeter noemt,want salpeter is dat

niet.Hetzi
jn anderezouten,in hoofdzaak
koolzure soda.Hoe langerde kalk gekuild
is geweest, hoe minder oplosbare zouten

zij bevaten hoe minder muuruitslag zij
veroorzaakt.Echte salpeterwordtinmuren
alleen dan gevormd,wanneererammoniak

in hetgrondwateris,zooalsbijveestallen.
Mijl.Gewoonli
jk verstaatmen ondereen

mijleenzeemijl,1/6cvan den meridiaancirkel (een minuut lengte), 1852meter
(ziebijzeemi
jl).

M IJNGAS-M IJTER
Mijngas.Eengasvan dezelfdesamenstelling als moerasgas, CH4, dat ontstaat bi
j
de langzame verkoling van steenkool.
Steenkoolbestaatin hoofdzaak uitkoolwaterstoffen,welkein anderekoolwaterstoffen
overgaan,welkemeerkoolbevatten,terwi
jl
moerasgas (mi
jngas) vrijkomt.Ten slotte
blijfterzuiverekool(anthraciet)over.
Mijngas ontploft gemakkelijk. Volgens
een wetteli
jk voorschriftmagernietmeer
dan 1 % mi
jngas in mijngangen,waar
geyzerktNzordt;aanyzezig zi
jn.s4enzorgt
daarona voor luchtverversching.lletaantal

dooden doormijngasontploëngen isthans
veel minder dan het aantaldooden door
vallend gesteente.

Mijnwormziekte.Bloedarmoede,veroorzaakt door een haakworm van 1- 2 cm
lengte,diein den nuchteren darm van den
mensch leeft. De ziekte kwam vroeger

veel bij mijnwerkers voor (anaemiedes
mineurs).Dewormen haken zich vastaan
hetdarmsli
jmvlies,voeden zich ermee en
zuigenbloed.Dewondjes,welkezi
jmaken,
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tot besmetting het allergrootste is. De

larfjes,dieuitdeeierenkomen,voedenzich

eerst met ontlasting en dringen dan door
de huid der voetzolen hetlichaam binnen.
W ordt nu de ontlasting in een donkere
warme omgeving, op willekeurigeplaatsen
geloosd,dan isde kansop besmetting zeer

groot.Op Java heeft80% der bevolking
mijnworm en in Suriname niet minder.
InhetZuidenderVereenigdeStatenbestaat
er een groot gebied,waar de zgn.,,arme

blanken''wonen.Datzijn arme,onzindeli
jke,trage menschen,die alti
jd als een

minderwaardig ras werden beschouwd.
Thans heeftm en ontdekt,datdie minder-

waardigheid niet een gevolg van erfelijkheid is,maarvanmi
jnwormen.
In 1909 benoemde Rockefeller een com-

missie,om debestewijzevanbestri
jdingte
onderzoeken.ln1914richttehijeenvereeniging op,die ten doelheeft,demijnwormziekte in tropische landen te bestri
jden.
Tothetjaar1925wasinonslanddekeuring
van miJ
'nwerkersop mi
jnwormen nog zeer

bloeden lang na en veroorzaken bloederige
ontlasting.Daardoorisdebleekzuchtgeheel

streng. Toen echter zelden meer eieren
in de ontlasting gevonden werden, liet
men de keuring na. Alleen, wanneer

verklaard.Bi
jdeziektekomtookzuchtvan

daartoeeenbi
jzondereaanleidingis,wordt

de ledematen en vergrooting van het hart
voor:men verklaartdiedoordeinwerking
van giftigestoffen,diedeworm zou afschei-

den.In enkele gevallen zi
jn erwe13000
wormen bijeenenkelenmenschgevonden;
een paalhonderd wornaen veroorzaken nog

geen ziekteverschi
jnselen.Ook apen,honden en vossen kunnen de ziekte kri
jgen;
zij is over de geheele wereld verspreid.
ln ons land komt ze zelden m eer voor;

soms nog in pannenbakkeri
jen en in de
mi
jnen.In de tropen iszi
jnog algemeen.
Men kent de ziekte reedshonderd jaar;
deaandachtiserin 1880 opnieuw op geves-

nog een onderzoek ingesteld.

Op Javatrachtmen,doorlezingen en rol-

prenten, begrip van den aard der ziekte
onderdebevolking tebrengen.

Bijdeuitvoeringvan grootetunnelwerken
richt men thans bije1k grootarbeiderskamp een laboratorium op, waar alle
arbeiders gekeurd worden opwormeieren
in de ontlasting,waar onderrichtgegeven
wordt in de leer der volksgezondheid en
waar goed drinkwater,baden en waschin-

inrichtingen voorhanden zi
jn.
Mijtekoorts. Een besmetteli
jke ziekte,

tigd,doordatbijhetgraven van den St.
Gotthardtunnel, alle mi
jnwerkers ziek
werden,zonder dat men aanvankelijk de

welke op de Oostkustvan Sumatra voor-

oorzaak kon vaststellen. De worm heeft

typhusbacillen in bloed, urine of faeces
gevonden worden. De ziekte begint met

een langenlevensduur(tienjaar),dewijfjes
leggen een onnoemlijk aantaleieren,die

wordt en gaat later gepaard met koorts,
klierzwelling en uitslag. De overbrengel
-

met de ontlasting het lichaam verlaten.

Hierbijgaanzeldenwormenmee.Deeieren
zijn nietbestand tegen droogte,koude en
licht. Daarom is het begri
jpelijk,datop

plaatsen,waar de lucht warm en vochtig
isen waargeen lichtkomt,de gelegenheid

komten op typhus gelijkt,zonder dater
een blaartjemetrooden hof,dateenzweer

van de smetstofiseen kleine mijt,waarschijnlijkafkomstigvandeveldrat.Deziekte
isdoorNederlandersontdekt (VanDriel).
Mijter. Bisschopsmuts. Gespleten muts
van een bisschop.Somsisde m ijter met
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goud en edelgesteenten versierd of van

goudbrokaat of witte zi
jde gemaakt. De
witte zi
jden mi
jter wordt gedragen bij
plechtige uitvaartdiensten en ook op

GoedenVri
jdag.
In de ontleedkunde spreekt men van de

mi
jtervormige hartklep en men verstaat
daaronder: de tweevoetige klep tusschen
linkerkanaer en linker voorkanaer van het
hart.

beklemming van de ademhaling. Het
woord is afgeleid van mare: heks. M en
stelde zich vroegervoor,datdan een heks
ofeen geestop deborstzaten zoodeademhaling belemmerde. M en zei ook we1:
van de marebereden worden.
Hetzelfde gevoelvan beklemm ing hebben
sommigepersonen,wanneerze van groote

hoogtenaarbenedenzien(hoogtevrees).
Nagelhout.Rookvleesch (in Gelderland).

Naald (bouwkunde).Li
jstvan hout of

van metaal,dieeen naad bedekt.Een dubbele deur heeft een naald.M uurnaalden

zi
jn hoekigestalen li
jsten,diegepleisterde

Nagelriem .Hetvel,dat over den nagel
heengroeit. Den nagelriem opschuiven.
Ontsteking van den nagelriem.

hoeken tegen afbrokkelen beschermen.

Nachtblindheid.Stoornisin hetgezichts-

vermogen.Bij avond wordthetgezichtsvermogen zwakker,alsde verlichtingzwak-

ker wordt,terwijl overdag het gezichts
vermogen gewoon is. Reeds lang bracht

men ditverschi
jnselin verband met de
voeding,omdatmen hetaantrofbijslaven,
gevangenen en zeelieden.Reedsvan ouds
isbekend,datlevereengeneesmiddeltegen
deze ziekte is.Later hebben dierproeven
bewezen,datonthouding van eenvitamine,
dat in levertraan voorkomt, de ziekte te

voorschi
jn kan roepen.Bij echte nacht-

blindheid vindt men met den oogspiegel

Namanen (rechten).Een schuld willen
invorderen, welke reeds betaald is. In

sommige gevallen wordtop een kwijting
vermeld,datde onderteekenaardoor zi
jn
handteekening dengene,die betaalt,vri
j-

waarttegen namaning terzakevan derden.

Ditgeschiedtingevallen,waarbijmisschien

anderen rechten zouden kunnen doen gelden op de betaaldesom.

Natrekking (rechten). Een WjJ*Ze Van
eigendomsverkrijging. Art. 643 van het
Burgerli
jk W etb. bepaalt, dat y,bij al
hetgeen meteen zaak vereenigd is,ofmet
dezelve deel uitmaakt'',de eigenaar den

geen enkele afwijking.
Nachtblindheid,a1sverschi
jnselvan oogziekten, .vindt men i
n gevallen,waarbi
j

eigendom doornatrekking verkrijgt.

hetmidden van het oog helder en het
gedeelte daarbuiten verduisterd is,zooals

Eilanden en drooggeworden platen,aanwassen,welkezichinonbevaarbare rivieren
afzetten,behoorenop grondvannatrekking,

voorkomtbijlenstroebelingaandenbuiten-

aan deeigenaarsvandeoeversaandezijde,
waar ze zich gevormd hebben.

omtrek en hoornvliestroebeling buiten het

midden.Alsbi
jsterkeverlichting deoogappel nauwer wordt, is hetgezichtsver-

mogen goed.Bi
j geringe verlichting,is
hetgezichtslecht.

Nachtglas(zeevaart).Grootezandlooper,
die in acht halve uren (kleine glazen)

leegloopt. Voordat er uurwerken waren,

gebruiktemenzandloopers,om denti
jdte
meten en ook thansduurtelkewachtacht

halveuren.Zijwordenmetdenscheepsbel
aangegeven.Zoo worden b.v.om 12 uur
acht slagen m et den scheepsbel gegeven
en dan men zegtnog:,,acht glazenl''
Nachtm errie. Beangstigende voorstellingen, in half wakenden toestand,met

Natuurlijkeverbintenis(rechten). Een

verplichting,nietvolgensdewetofvolgens
een overeenkomst,doch volgensmoraalen

fatsoen.Demeestvoorkomendenatuurlijke
verbintenisiseen verleening van pensioen
aan oud-gedienden, waartoe de patroon

zich nietschrifteli
jk hadverbonden.Zulk
een pensioen wordt, op grond van een

natuurli
jke verbintenis, niet beschouwd
a1seen schenking,onderworpen aan schenkingsrecht.

Naweide (landbouw).Nagras.Hetgras,

dat na het hooien nog uitgroeit.Etgroen.
Toemaat.

NEER- NEKKRAM P

357

Draaikolken komen aan devlakkekustniet

handelmetOost-Afrikaen W est-Aziëden
M aria-Theresiadaalder. Na de scheiding

voor,wel bij strandhoofden. Het vloed-

van Venetiëen Oostenri
jk geschieddehet

Neer (zwem m en). Draaikolk in zee.
water stroomt langs onze kust naar het
Noorden, het ebwater naar het Zuiden.
Gaatdie stroom overeenstrandhoofd,dan
ontstaat achter dat hoofd een draaikolk,
een ,jneer''. Komt een bader i
n een neer,

danishijmeestalverloren.Alleeneengoed
zwemmer kan zich uit een neer redden
door in de richting dwarsop den stroom

munten te W eenen. Toen men echter
daalders metden beeldenaar derkoningin

oplaterenleefti
jduitgaf,werdendieoveral
geweigerd, zoodat men terugkeerde tot

den beeldenaarderkoningininhaarjeugd.
Thansisde M aria-Theresiadaaldernog de
gangbare munt in Arabië, de Sahara,

Oost-Afrika en Abessinië. In Oostenrijk

te zwem men.

zelfisechterdiedaaldergeen wettigbetaal-

Neg (bouwkunde). Neg,negge,eg,is

middel, zoodat hij als negotiepenning
beschouwd moetworden.Zieookbijgou-

lndienhetkozi
jnvaneen raam gekrompen
is,komterruimte tusschen neg enkozi
jn.

Nekkramp. Besmetteli
jke ziekte van de

dekantvan hetmetselwerk,aan dedeur-of
raamopening grenzend :de muurdikte dus.

den standaard.

steenpuist.Soms ontstaan in de omgeving

zachte hersenvliezen en ruggemergsvliezen.
Nekkramp werd in 1900 voor heteerstals
zoodanig in ons land herkend. ln 1917
was er een epidemie, die vooral in het
garnizoen te Rotterdam kwaadaardig was.
De ziekte heeft een ontwikkelingsti
jd van
2- 3 dagen en openbaartzich dan plotse-

van een gewone steenpuist (dat is een

ling met hoofdpi
jn,braken,stijfheid en

smeerklier), nieuwe steenpuisten,welke

loosheid.Zi
j wordtveroorzaaktdoor een

Hetzelfde woord gebruikt men voor den
zelfkant van geweven stof: De neggen
worden niet gezoomd.

Negenoog (geneeskunde). Een groote
ontsteking van een haarzak of van een

met de eerste samenvloeien. Er ontstaat
dan een vurig gezwel,dat in hetm idden

afsterften aan den omtrek voortschri
jdt.
Dat is een negenoog,een ziekte,dielang
kan dtlren,al of niet m et koortsgepaard
gaat en niet zonder gevaar is.Dat gévaar
hangtafvan de goed- ofkwaadaardigheid
van de bacterie,welke de puist verwekt.

Een negenoog is gewoonlijk zeerpi
jnli
jk.

krampen in den nek,soms met bewuste-

rondebacterie,een diplococcus,welke men
in dekeelaantreft.Dezebacterievermenigvuldigtzich langsbloedvaten en weivaten
en tast de hersenvliezen aan.M en vindt
haar dan ook in het ruggemergsvocht.
Doorniezen en hoesten wordtde bacterie
verspreid.Somsvindtmen haarip dekeelholtevan gezondepersonen,diedangevaar-

lijkesmetstofdragerszi
jn.Datdezepersonen niet ziek worden,vindt zi
jn oorzaak

Negerzoenen (banketbakker). Ronde
taartjesmeteen kapje van chocolade,ge-

in de geringe vatbaarheid van volwassenen.
De sterfte bedraagtomstreeks50 %,som s
volgtde dood zeer snel.In 1922 kwamen
in ons land 132 gevallen voor,waarvan er

Negotiepenning.Een muntstuk,geslagen
voorrekeningvanpartikulieren,tenbehoeve
van den handelin goud en zilveren voor

69 doodelijk verliepen.Meestalbegintde
ziektein den winter.Zijkomtveelvoorbij
jongemenschen onderdearmebevolking.
Schoolepidemieën zi
jn in ons land niet

vuld met room.

den handelmetOosterschelanden.Bi
jde
muntwetvanl8l6werdendezilverenrijder,

de zilveren en degouden dukaata1swettig

betaalmiddelafgeschaft.Zijwerden daarna
alleen als negotiepenning voor rekening

voorgekomen,ofschoon opeenhooping van

menschen gevaarli
jk is,wanneerdeziekte
heerscht. Doofheid is een belangrijke

wetten van 1847 en 1901 werd bepaald,
datalleen de gouden dukaten a1snegotiepenning zouden worden geslagen.

naziekte van nekkramp. De bacterie kan
zich n.l door de Eustachiaansche buis
verplaatsen naar het middenoor,dat dan
gaat etteren. M en vindt dan de bacterie
in den etter van het loopoor. Andere

Oostenrijksloegin1765teVenetiëvoorden

naziekten zi
jn longontsteking en oogspier-

van partikulieren geslagen.Bi
j de munt-
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verlamming.De wet op de besmettali
jke
ziekten is op nekkramp van toepassing verklaard,met uitzondering van hetkenmerk
op de woning.Ontsmetting van het huis
is overbodig,daardeverwekkerbuiten het
lichaam spoedig sterft.Slechtsde ontsmetting van zakdoeken en beddegoed zou nut
kunnen hebben.

vormige gedaante hebben en die vooral
in het midden van het netvlies dicht
op elkanderstaan en daardezgn.gele vlek
vormen.Hetnetvliesisgevoeligvoorlicht,
vangt de lichtindrukken op.De zenuwen
geleiden deprikkelsnaardehersenen.Aldus
wordthetlicht waargenomen.

Neuren (veeteelt).Neuriseen bijvorm,

Nest (visscherif). Kleine vischjes, gar-

nalen, krabben, die in kuilnetten in de
Zuiderzee m eegevangen worden en als
eendenvoer aan de nestboeren (eendenhouders) van Landsmeer en llpendam
verkocht worden. Soms worden ziJ' tot
vischmeelverwerkt,ofalsmeststofgebruikt.

Bijde visscheri
jin de Noordzeezijn die
vischjesgrooteren hetzijndan voornamelijkkleinescharenschol.Menspreektdaar

Van ,yptlf''.

Nestel.Schoudersieraad van een uniform.
Nestels worden gedragen,ten eerste a1s

onderscheidingsteeken dooradjudanten en

ordonnansoëcieren van de Koningin,door

adjudanten van den M inistervan Oorlog
en demarineo/cieren,behoorendebi
jden
staf van hooge marineautoriteiten.Deze
nestels worden op den rechterschouder
gedragen.
Ten tweede,als aanduiding van een wapen : dat der marechaussees.Deze worden op den linkerschouder gedragen.
Ten derde als aanduiding op de livrei

van lakeien en lijfjagers.
Voortsiseennesteleenveterofrijgsnoer,
maar ook de malie van een veter.,,Een
witte veter m et koperen nestels.''##Een

rond nestelgaatje.''
Netelroos (geneeskunde).Eenjeukende
huiduitslag, die bi
j daarvoor gevoelige
personen ontstaatnagebruikvan aardbeien,
oesters,kreeft,mosselen en garnalen enver-

derookdooraanrakingvankatten,konijnen
enrupsen.Deuitslagisongevaarlijk,gelijkt
op die,welkenaaanraking van brandnetels
ontstaat:bleeke bulten.Een middeltegen

denjeuk isinwrijven metcitroensap.
Netvlies (ontleedkunde).De binnenste
bekleeding van den oogbal,een zeer teer
vlies, dat uit een menigte zenuwdraden
bestaat,wieruiteinden een staafofkegel-

een anderwoordvooruier.Neuren ofaan de

neuringzijn beteekent:in hetlaatsteti
jdperkvandedrachtverkeeren,hettijdperk,
waarin de uier gaat zwellen.

Neus (bouwkunde).kKortbalkje,datbi
j

kappen metgroote spanning aan deeinden
derkapbalken indenmuurwordtgemetseld
en met den kapbalk wordt verbonden.

Hierdoor wordt de spanwijdte verkleind.
Een neusisook een haak ofeen duim aan

eendeurkozi
jn,waarindeklinkvandedeur
valt.Neus en klink vormen een zeereen-

voudige sluiting,welke alleen bijeenvoudige, zgn. opgeklampte, deuren wordt

toegepast. Ditzijn deuren bestaande uit
naast elkaar liggende planken,gespi
jkerd
op twee klampen.

Neuslijst (bouwkunde). Onderdeelvan
dekroonli
jstvaneen huis,in Renaissancestijl gebouwd (het gewone stadsheerenhuis).Dezekroonlijstbeschermtdengevel
tegen den regen. Het gedeelte, dat het

meestuitsteekt,isdeneuslijst.
Neut(bouwkundel.Eenvoetstukvanhout,
steen ofbeton.Sti
jlen vanbuitendeurkoz
ijpl
nea
natst
wo(r
nbl
ozp.60h
dstel
ean
ge
ade
fb.
)a
.rDe
te
,ndieno
ep
utde
en

sti
jlen van binnendeurkozi
jnen getimmerd
wordt,eindigt,bi
j wi
jzevan voetstuk,in
een houten neutje.
Voetstukken van stijlen (standvinken) in
schuren en stallen worden van metselwerk
of van beton gemaakt en heeten ook wel

porren ofstiepen.(afb.blz.218).
Nevelvlekken. Vage lichtplekken, lich-

tende wolkjes tusschen de sterren waarneembaar.Zi
jzijndoorfotograhehetbest
aan te toonen.De helderstevlekkenzijn
ovaal,spiraalvormig,sommige zijn ringvormig. De even zichtbare vlekkenzijn
ontelbaar en er is geen vorm aan te ont-
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dekken.Zijgeven geen doorloopendspectrum bijdeontledingvan hun licht,maar
alleen strepen in het blauw en groen,de
zgn. waterstofstrepen, die kenmerkend

zijn voor gloeiende waterstof. Hieruit
kan men a:eiden, dat nevelvlekken uit
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voudig m iddel oude haring van nieuwe
haring onderscheiden. M en onderzoekt

deooglens.Bi
jdenieuweharingisdelens
helder;bijoudeharingvanhetvorigejaar
is de lens wit,door de langdurige inwer-

king van het zout.Bi
j koelhuisharing is

gloeiende gasmassa'sbestaan.Zijzi
jn ver
van de aarde verwijderd. Vele vlekken,

de lenstroebelwit.

die men eerst voor nevelvlekken hield,

Nieuwe m aan.Donkere maan.De maan

zi
jn laterherkend alssterrenhoopen.Deze
geven een doorloopend spectrum bi
j de

aarde van het W esten naar het Oosten,

ontleding van hun licht in tegenstelling
metde echte nevelvlekken.
Nierbekken. De holte aan den wortel

beschrijft een kringvormige baan om de
dustegengesteld aan de schijnbare beweging van den hemel en gelijk aan de
aswenteling van de aarde.De maan komt
in het Oosten op en gaat in hetW esten

van de nier,waarin de kleine pisbuisjes
uitkomen en waaruit de pisleider (naar
deblaas)ontspringt.

onder,maarverschijntiederen avond drie

Nieuwe haring (visscherij). ln Juni

maan was reeds in de oudheid bekend.

begint de trek van den haring in groote

scholen,die samenkomen bi
j deshetlandsche Eilanden en dan langs de Schotsche

kustzwemmennaarhetZuiden(Schotsche
haring).Deharingvangstvalt samen met
den trek.Devisch ri
jptin dentreken is
volwassenenvetinJuni,alszeindebuurt
van Doggersbank is aangekomen. Hier

visschen de Hollandersen van hierkomt
dan de eerste Hollandsche haring aan de
markt.Deze heeft nog geen hom of kuit

(maatjesharing) en wordt Nieuwe Hollandsche Haring genoemd. Later in den

ti
jdkrijgtdevisch hom ofkuiten heetdan
volleharing.Aan heteindvandenvangtijd
(de teelt),heeft de haring kuit geschoten
en spreekt men van ijle haring. W at
vroegerdanJunigevangenwordt,isonrijpe

kwartierlateraan de kim.Het isdusalsof

zebi
jdezonachterloopt.
De verklaring van de schi
jngestalten der

De eene helft wordt altijd door de zon
verlicht,deanderehelftblijftsteedsinhet
donker.Staat de maan,van de aarde uit
gezien, in de richting van de zon, dan
keertze de donkere helft naar onstoe en

dan spreektmen van Nieuwe Maan.Bi
j
zonsverduistering is het alti
jd Nieuwe
Maan.M aarerisnietalti
jd zonsverduis-

tering, wanneer het Nieuwe M aan is,

omdatde maan bijhaar maandeli
jkschen
rondgangnietnauwkeurigdeli
jnzon-aarde
voorbi
jgaat.Kort na Nieuwe Maan ziet
men haar terstond na zonsondergang in
het W esten alseen kleine sikkel,die naar
dezongebogen is.Diesikkelwordtiederen

avond grooter (W assende Maan),terwi
jl

de maan zelfsteedsverdervan dezon ver-

haring,klein van stuk en niet vet. W i1

wijderd is; de maan gaat dus iederen
avond later onder.Na vi
jf dagen heeft

men de allerfijnste haring koopen, dan

schi
jf.A1sdezon ondergaat,zietmenhaar

moetmen wachten totde kranten melden,
dat de eerste nieuwe Hollandsche haring
aan de Koningin is gezonden.De reeders
doen dat,wanneerdejongeharingjuistri
jp

de m aan den vorm van een halven,ronden

dan hoog aanden hemel.Hetisdan Eerste
Kwartier.Na weer6- 7 dagen is ze een

ronde schijf:hetis dan VolleMaan.De

zoogenaamde nieuwe haring aangeboden,

vollemaan komtop,a1sde zon ondergaat,
staatte middernacht in het Zuiden en
gaat onderalsde zon opgaat.
Nieuwlichter. Iemand, die een nieuw

maar datis haring van hetvorige jaar.

geesteli
jklichtwilbrengen;hetwoordwordt

Deze wordt zwaar gepekeld in tonnen
bewaard of licht gepekeld in koelhuizen
opgeslagen.Deze koelhuisharing is echter
van zeer goedehoedanigheid.De sterkgezoutenharing niet.M en kan dooreen een-

vaak ironisch gebruikt voor iemand,die
een nieuw denkbeeld verkondigt.Voor

en vetis;hetgeen vöördien ti
jd geleverd

wordt, is niet de allerbeste. Ook in de

maanden,dieJunivoorafgaan,wordtwel

honderdjaarheettendezgn.afgescheidenen
of Christeli
jk gereformeerden: nieuwlichters.

NIEUW ZILVER- NON VLINDER
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Nieuw zilver. Berli
jnsch zilver. Een
legeering van koper(50-70%)metnikkel
en zink.M en maakt er tafelzilver van en

geefthetverschillende namen,terwi
jlde
samenstellingweiniguiteenloopt:Berlijnsch

zilver, alpaca, christoffelzilver enz. Sommige fabrikanten gingen de legeering verzilveren en verzonnen weernieuwe namen.

Nieuwzilverisduurderdan messing (geel
koper,koperen zink)en veelmoeilijker
tegieten.Hetisharderen heetroestvrij,

Nok (zeilvaart).Piek.Uiteinde van een
liggend rondhout, b.v. van een ra,den
kluiverboom ofden gaffel.
Verderisdenok debovenhoekvan een zeil.

De vier hoeken van het grootzeilzijn:
debek,denok,dehalsen deschoot.Denok

is de hoek gevormd door het achterli
jk
en hetbovenli
jk (li
jken zijn touwen zoomen).Laatmen depiekofdenokvanden
gaffelzakken,dan stri
jktmen denok van
hetgrootzeil.(afb.blz.161).

wathetnietten volle is.

In den laatsten tijd maaktmen ook legee-

ringen van nikkelen koper zonder zink.

Nol.Zandheuvel,duin.Binnen de hooge
zeeduinen bevinden zich de binnenste

Die zijn nog harder.W atde Engelschen

duinen,de nollen.Zi
jworden afgegraven

nikkelkoper noemen, is echter nikkel,
koperen zink.

en in bollenvelden herschapen. Plaatsnamen m et nol: De Nollen op Texel,de

Nolle,een fortop W alcheren. (No1in 't
Bosch bi
j Renkum,is afgeleid van den
voornaanakïrnold).
S/erderwordthetwoordnolgebruiktvoor
alles wat met een ronden kop boven een
oppervlak uitsteekt:Een bultin het weiland, de kop van een strandhoofd,even
boven water uitstekend, een ongerooide

boomstomp.,,lk stootte met mijn schop
OP een no1.',

Nonnetges (jacht).Een klein soortwilde
eend met bijna uitsluitend witteenzwarte
veeren. Nonnetjes komen veel voorop
den Ilsel omstreeks half November en
bli
jven op derivier,totdatdiedichtvriest.
Vaak worden ze naar Engeland uitgevoerd
alssiervogelsvoorde parken. M en noemt
ze ook welscharpies.

Nonvlinder (boschbouw). Een insect,
dat schadeli
jk is voor het naaldhout,
doordatderupsdenaalden van grove den-

Nisbusvooreen schoorsteenpijp.
Nisbus (bouwkunde). Verzinkt plaat-

ijzerenofgieti
jzerenbus,waarineentweede
busmetkleiner middelli
jn isvastgeklonken aanden rand.Denisbuswordtin den
schoorsteenmuurgemetseld en de kachel-

pi
jpwordttusschenbinnenbusenbuitenbus
geschoven.Hierdoor verkri
jgt men een
dichteverbinding tusschen kachelpi
jp en
schoorsteen.(afb.blz.360).

nen opeet. Gewoonli
jk verschijnen deze
rupsen na jarenlange afwezigheid plotseling in een grootaantal.Zijhebben een
gri
jsbruine kleuren een grijzestreepover
den rug.De vlinderzitoverdag tegen den
stam ,gaat 's nachts vliegen en legteieren
in de spleten vanden stam ,op manshoogte

boven den grond. De plaag verdwi
jnt
van zelf,doordatderupsen verdelgd worden door sluipwespen,diehunne eieren in
hetlichaam van de rups leggen.In 1909
werden in den omtrek van Tilburg groote
dennenbosschen door den nonvlinder verwoest.
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NOODW EG- OERDIERTJES
Noodweg (rechten).Artikel715van het
Burgerli
jk W etboek bepaalt,datde eigenaarvan een stukland,dattusschen andere
landen zoodanig isingesloten,dathetgeen
toegang heeftnaar een openbaren weg of

vaart,van denabi
jgelegen eigenaarsvorderen kan,datzi
jhem een uitwegaanwi
jzen,
onderde verplichting van een vergoeding,
evenredigaan deschade.
Zulk een weg wordtweleen noodweg genoemd,ofschoon van oudseen ,,nootwech''
niet anders was dan een uitweg in het,

algemeen (not,verwantmetgenot,beteekendeopbrengstvan hetland,en een notweg ofnotvaart,een wegofeen vaart,waar-

kwastjes,deknoopjesofderozetjes,welke
op regelmatige afstanden bevestigd zi
jn
ter plaatse,waar de matras doorgestoken

en ingetrokken is. ln zi
jn nopjes zi
jn,
beteekent eigenlijk: nieuwe kleeren aan
hebben.

Noppen (lakenbereiding). Het uithalen
van ongeli
jke weefsels en draden en het
vervangen van deze doorgeli
jke draden.

Voortshetverwi
jderen van stukjes stroo,
die ondanks de zuivering in de wolzijn
achtergebleven. Bij het noppen worden
verderijleplekken hersteld,doorde draden op te schuiven.

doordie opbrengstenz.werd afgevoerd).
ln Amsterdam (Sloten)isnog een straat,

In dengildentijd hield menstrengtoezicht

die Notweg heet.

bijdaglichtgeschiedenenmen mochtgeen
nopmes gebruiken. doch een nopijzer,

Noorderlicht. Een lichtverschi
jnsel,dat
in de Poolgebieden kan worden waargenomen en dat veroorzaakt wordt door

electrischeontladingen bi
jlagen luchtdruk.
Noorderlicht doet zich voor als een geelgroeneband aan den Noorder-horizon.
Noordkaper.De Noordkaap is een voorgebergte van het schiereiland M agero in
Noorwegen.Die kaap wordtalshetNoor-

op het noppen van het laken.Het moest

opdat het weefsel niet beschadigd zou
worden.

Notarisappel. Een der beste Luntersche zaailingappels,groote,kegelvormige,
prachtig gekleurde vruchten van goede
hoedanigheid.De boom issterk en draagt
overvloedig. De appels worden half
Octobergeplukten kunnen tot December

duren.(afb.blz.361),

deli
jkste deelvan Europa beschouwd.In
JunienJulikomen daarveeltoeristen om

demiddernachtszon tezien.
Een Noordkaper is een walvisch van de
gematigde zeeën,kleinerdandeGroenland-

schewalvisch,van de llszee.De ontdekking van Spitsbergen op den tocht van

HeemskerkenDeRi
jp in 1596wasdeaanleiding totde vestiging van onzewalvischvaarders op dateiland,waarmen Smerenburg bouwde.M en ving toen in hoofdzaak
noordkapers. Tegenwoordig komt deze

walvisch weinig meer voor. M en jaagt

nu op vinvisschen,die veelkorter baarden
hebben. ,,Gapen a1s een Noordkaper'',
iseen uitdrukking,dienog in gebruikis.

Notarisappelen.

Nop (weverij). Uitgetrokken lus,welke

het weefsel liet uitsteken. Nopjesgoed.

Nuchtere darm . Het gedeelte van den
dunnen darm ,dat volgt op den twaalfvingerigen darm en dat overgaat in den
kronkeldarm. De nuchtere darm wordt

Badhanddoeken hebben ook die uitge-

in het li
jk gewoonlijk ledig bevonden en

trokken lussen.Bi
j wollen tapi
jten en bij

aan datfeitisde naam ontleend.

m en met opzet boven het oppervlak van

ûuweel worden later die lussen doorgesneden,waardoor overeindstaande pluizen

ontstaan.Noppen van een matraszijn de

Oerdiertjes.Een groote groep van allerlaagste diervormen.Dezediertjesbestaan
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slechtsuitéén enkelecel,welkeallelevensverrichtingen vervult, klompjes Pf0tO-

plasma, levend eiwit. Zi
j bewegen zich
voort door een armpje uit te steken of
met trilharen. De armpjes van eiwit
sluiten voedsel in, dat verteerd en uitgestooten wordt. De voortplanting ge-

schiedt ongeslachtelijk door deeling van
de cellen of door algeheele vereeniging
van twee cellen, gevolgd door deeling.

De oerdiertjes zi
jn overgangsvormen van
plantnaardier.Leeuwenhoek (overleden
te Delftin 1723)heeftze voorheteerst
beschreven, nadat hij ze met zi
jn zelf
gemaakt mikroscoop in slootwater en in
aftreksel van peper had ontdekt. Thans
onderscheidt men vele groepen Van Oer-

diertjesn1.zweepdiertjesmetaanhangsels,
die een zwiepende beweging make*n,

wortelpooten ofwisseldiertjes,diearm ples

dat de bacteriën verdwenen zijn. De
oerdiertjo hebben ze opgegeten.In het
waterleidingsbedri
jflaatmen dan ook het

water, dat voor stadsgebruik is bestemd,

geruimen tijd in bekkens staan.Het slib
bezinkt dan en de bacteriën verdwi
jnen
van zelfdoorden invloed deroerdiertjes,
die zich snelvermenigvuldigen.
Plankton is de verzamelnaam voor alle
kleine levende wezens van allerhande
soort, in het water levend. Hieronder
vindt men tal van ééncellige wezens,
welke bladgroen bevatten en dus tot de

planten gerekend worden. Dat zi
jn de
kiezelalgen (diatcmeeën),waarvan de celwand uit doos en deksel bestaan,welke
veel kiezelzuur bevatten. Die kiezelalgen

zijn medevoedselvoorde oerdiertjesen
eigenli
jk het oervoedselvan alwat leeft
in het water.

van protoplasma uitsteken.Hiertoe behoo-

ren de amoeben of slijmdiertjes,(diede
dysenterie veroorzaken), zonnediertjes,
straaldiertjes, wimperdiertjes, sporediertjes. De laatste hebben een kogelvorm
ofeen eivorm (hiertoe behooren decoccidiën,die ontstekingen in het slijmvlies

Oergesteente.Gesteenten (graniet,porfer,gneis,basalt,lava),welkezi
jn ontstaan
door afkoeling van de oorspronkelijk

van dieren veroorzaken). Lichtdiertjes
zijnoerdiertjes,dieinhetwatervanwarme
zeeën leven. Zij hebben den vorm van
een blaadjeen stralen lichtuit(hetlichten
dergolven). Behalve van dysenterie en
coccidosis zi
jn oerdiertjes de verwekkers.

kristallen van kwarts, glimmer en veld-

van de ingewanden van den naensch en

van gelekoorts,syphilis,framboesia,Afrikaansche slaapziekte, ziekte van W eil,
rattebeetziekte,moeraskoorts en tusschen-

poozende koorts. De amoeben (wisseldiertjes) kan men met het mikroscoop
in de ontlasting van dysenterieli
jders
vinden;zi
j doen zich dan voor als een
vlekvanwriemelende,helderelichaampjes.
Behalve deze ziekteverwekkende soort,
komt er nog een goedaardig soort van
amoebein den dikken darm voor,die veel

minder bewegeli
jk is en geen bloedlichaampjes in zich opneemt: de entamoeba coli.

De wisseldlertjeszi
jn van beteekenisvoor

de zelfzuivering van rivierwater,datdoor
een dichtbevolkte stad heeft gestroomd.
Zulk water bevat een groot aantal bacteriën.Onderzoekt men echter dat water

eenige kilometerslagerop,dan bli
jkt het,

vloeibareaardmassa.Daarvaak debestanddeelen door de langzame afkoeling gekris-

talliseerd zijn,noemtmen ze ook kristalli
jne gesteenten.Zoo zietmen in graniet
spaat.

Tegenoverdeoergesteenten staan de afzet-

tingsgesteenten,welke uit het water zijn
bezonken en daarna zijn verhard door

samenkitting met kiezelzuur of kalk.
W anneer men op een willekeurige plaats
diep genoeg in de aarde doordringt,
moeten daar steeds oergesteenten of
stollingsgesteenten gevonden worden. De
laag der afzettingsgesteenten is op sommige plaatsen 20 duizend meter dik.
Oerklei (landbouw). In Groningen,
voornamelijk in Oldambt, wordt onder

rugvormige hoogten van den akker op
een diepte van 1 meter een kleisoort
gevonden, welke zeer veel kalk bevat.
In die kleiloopen witte strepen,bestaande
uitkoolzurekalk en men trefterverveende
rietstengels in aan.Terecht geeft de boer
aan deze kleiden naam van oerklei,want

zi
jmoetvöörden i
jstijdin een zoetwater-

meerbezonken en laterdoor gletscherklei

overdektzijn.

M en brengt die klei naar boven om den

OERM ENSCH- OKER
grond te verbeteren.De arbeider,die in
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schijnselwaargenomen teVenlo,waarde

dezekleiwerkt,krijgtwitte klompen.

haften duimen dik op straat lagen.Reeds

Oerm ensch. Homo primigenius, de

vöör 250 jaar heeft Swammerdam een
beschrijving der haften gegeven.

mensch uitden oertijd,die in hetaardtijdperk van hetdiluvium vöör7000jaar

De doode haften worden wel verzameld,
gedroogd en als vogelvoer gebezigd. Te

belangrijkeverschillen vertoonde metden

als aas te dienen voor den hengel.

tegenwoordigen m ensch. De kaken van
den oermensch waren zeer grooten zwaar
en deschedelholtewasklein.Dezeschedelvorm naderde dien derdieren.

Erzijnviersoortenvanhafteninonsland:
één soortkomtomstreeksSt.Jan (24Juni)
tevoorschijn (St.Jansvliegen).

geleefd moet hebben en in schedelbouw

Oeros.Een grootrund van m eerdan twee
meter hoogte, dat reeds voor honderd-

Vreeswijk bewaartmen zeop olie,om ze

Offerblok (R.K.Kerk).Gesloten bus,
waarin degeloovigezi
jn gavekan offeren.
Blok, belok,komt van beluiken : sluiten,

duizend jaar in Europa, Klein-Azië en
N.-Afrika leefde. Zeer bekend zijn de

omsluiten (vergel.beloken Paschen).

afbeeldingen van het dier, die men op

Oir. Nakroost, nakomelingschap, de af-

rotsmuren in Spanje aantreften die dagteekenen uiteen tijd tusschen 25 en 12
duizend jaar v. Chr. Ook in den Bi
jbel

stammelingen (fr.hoir).Onze Grondwet
bepaalt:Bi
jontstentenisvanhetmanneli
jk

wordtde oeros genoemd,maar het woord
werd in het Nederlandsch vertaald a1s
eenhoorn.In den ti
jd derRomeinenkwam
hetdierall
een nog aan den Rijn voor,in
de 17de eeuw alleen nog in Pruisen,waar
in 1627 de laatste oeros gedood werd.
Ons rund is een afstammeling van den
oeros; de Spaansche gevechtsstier heeft

oir,uit den oudsten zoon gesproten, gaat
de kroon over op diens broeders of hun

manneli
jk oir.Manneli
jk oirnalaten.De
oudste van hetmanneli
jk oir.
Ojief (bouwkunde). Een proûel, een
li
jst,dieindoorsnededen vorm van eenS
heeft (fr.Ogieve) De stijlder ojieven:
degothische bouwstijl.

ernog gelijkenismee.
Eenti
jdgenootvan den oerosisdeEuro-

Oker. Parijsch rood, Perzisch rood,

stroopt.Erzi
jn thansnog 66 wisenten in

(Fe2 O3) en klei.De natuurli
jke kleur
is geel(gele oker).Door verhitting gaat

peesche bison,de wisent,waarvan in 1922
de laatste,in het wild levende,werd gedierentuinen.

Pruisisch rood;een verfstofuitThûringen,
bestaande uit een mengselvan i
jzeroxyde
de gele kleur in bruin over, doordat het

Oeveraas. Haften, eendagsvliegen, St.

Jansvliegen.Insecten,fi
jn van bouw,met
een lang gerekt lichaam en met twee of

i
jzerhydroxyde, Fe tOH)2, overgaat in
i
jzeroxyde (bruine oker,gebrande oker).
De okers zijn aardverven; zij zi
jn zeer

drie gelededraden aan hetachterlijf.Zi
j
leven driejaar alslarve in hetrivierslib

kleurvast, ondergaan geen verandering
door inwerking van kalk en worden
daarom voor muurschilderingen gebruikt.

en dan wegtevliegen.Hetwonderli
jkeis,
datzeditalletegeli
jk doen.Somsgaan er
jaren voorbi
j,zonder dat men ze waar-

Gele okerwas reeds bij de Egyptenaren
in gebruik en bruine okermetlijnolie is

en komen dan naar boven om tevervellen

neemt, maar dan plotseling hoort men
boven hetwatereengeruisch alsvan kokend
water. De eendagsvliegen ontdoen zich
dan aan de wateroppervlakte van hun
larvenhuid. Ze leven maar enkele uren,
voeden zich niet,ze hebben geen monddeelen. De eieren,die ze leggen,nemen
ze tusschen de pooten en laten die boven
de rivier vallen. In 1925 werd het ver-

van oudshereen veelgebruikte,goedkoope
verfstofvoorvloeren.Vroegerkwamen gele
en bruine oker a1s ballen in den handel;
tegenwoordig als poeder.

Er zi
jn verscheidene okerachtige stoffen;
deze hebben veelbi
jmengsels.Roodaarde
is zulk een stof, die als poli
jstmiddel
gebruikt wordt. Steenrood is ook zulk
een mengsel, het wordt gebruikt om
cement te kleuren.
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OKSHOOFD- OLIESTEEN

Okshoofd. Vochtmaat voor wi
jn en
jenever, bevat 220 liter,6 ankers,*
+vat.
(1 ankeris45 Pesschen).
Oktrooi. Het uitsluitend recht op een
uitvinding.Volgens de bepalingen van de
oktrooiwetvan 1912,verleentde Oktrooiraad te 's-Gravenhage zulk een recht na
aanvraag van den belanghebbende, die

zich daarbi
j kan doen bijstaan door een
oktrooibezorger,van wegehetRijkgeëxamineerd en erkend.Een lijstvan oktrooibezorgersisbijden Clktrooiraad verkri
jg-

ten tehouden.M en sprak toen o.a.van de
Geoktrooieerde Oost-lndische Compagnie.

In 1814 werd bijBesluitvan den Souve-

reinen Vorstaan de Nederlandsche Bank
oktrooi verleend voor de uitgifte van
bankpapier. De verleening van oktrooien

waslangen tijd hetuitsluitend rechtvan
den vorst.
Oliegas. Een mengsel van koolwater-

stoffen, verkregen,door met een fijne

straalruwe petroleum onderdruk te spuiten in retorten,die tot 800 graden verhit

baar.I)e kosten van de aanvraag bedragen

zi
jn.Erontstaatdan een gas,datuit40 %

75 gld.;bi
j weigering van oktrooiwordt
een deelterugbetaald; bij toewijzing is

moerasgas, 27 % waterstof en verder uit
zware koolwaterstoffen bestaat.M oerasgas

ten minste 250 gld. verschuldigd. Terstond na de indiening van de aanvraag
volgt een onderzoek.De uitvinding moet

en waterstof worden hieruit verwijderd

nieuw zi
jn en nimmer beschreven. De
omschri
jving van het aangevraagde ligt

laat samenpersen tot een vloeistof. De
uitvindervan ditgasheetteBlau en daarom
heet oliegas ook blaugas.
Oliegas had vroeger veel waarde, omdat
het te gebruiken was in autogene laschbranders,in de plaats van waterstof, dat
veelm inderwarmte gaf.Toen men echter
hetacethyleengasleerde kennen,werd het
oliegqsalleen nog gebruiktvoorverlichting
van spoorwagens en vuurtorens, omdat
het brandt met een lichtgevende vlam .
Ook tegenwoordig is het oliegas nog
in gebruik,want al hebben vuurtorens
een electrische verlichting, er behoort
toch eqn noodverlichting met oliegas

vierm aanden langterinzagein de leeszaal
van den Raad,in afwachting van bezwaarschriften tegen de verleening. In ons
land geschiedt het onderzoek zeer nauwkeurig. In het buitenland is dat niet het
geval en daarom is de waarde van een
Nederlandsch oktrooi grooter. Door een
internationale overeenkomst is het niet

noodig, tegeli
jkertijd in het buitenland
oktrooiaan te vragen,om tegen misbruik

beveiligd te zijn. Men heeft met die
aanvraag in het buitenland een jaarden
tijd en gewoonlijk isin datjaaroverde

aanvraag beslist. Volgens de wet is de
oktrooihouder verplicht de voorwerpen,

die hijin den handelbrengt,temerken,
zoodat men kan zien,dat het oktrooi in
Nederland is verleend.Verzuim is strafbaar,maar geeft niet aan een ander het
recht,om de voorwerpen na te maken en
in den handelte brengen.
Een oktrooi heeft slechts een beperkten

duuren vervaltvan zelfna zekeren tijd,
indien niet voor hernieuwing gezorgd

en dan heeft men een gas over,het zgn.

oliegas,datzich gemakkelijk in Pesschen

aanwezig te zijn.Het Ri
jk heeft daartoe

een fabriek aan den Hoek van Holland.
die oliegasin stalen :esschen levert.M en
kan oliegas ook met een gloeikousje

gebruiken. W atergas (zie aldaar), dat
reukeloos is,mengt men met oliegas,dat

een duidelijk waarneembaren geur heeft.
Indien watergas uit een leiding mocht
ontsnappen,dan zou er gevaar ontstaan

voor vergiftiging door kolendamp (koolmonoxyde),dat rijkelijk in watergas aan-

wordt.Jaarlijks is een vast bedrag ver-

wezig is.M en zou dan nietgewaarschuwd

schuldigd.
Vroeger had het woord oktrooi een uitgebreider beteekenis dan tegenwoordig,

wordendoordengeur,zooalsdatbi
jsteenkoolgas welhet gevalis.Vermenging van
watergasmetoliegas heft datbezwaar op.

n1.een ambtelijke vergunning.Ten ti
jde
van de Republiek verleenden de Staten

Oliesteen.Koolzure kalk van zeer fijne

en destedelijkeregeeringen oktrooien om

samenstelling.Deze steensoortisdaardoor
zeergeschiktom messen en beitelsop aan

gronden in te polderen,wegen of vaarten
aan teleggen,penningen te slaan en mark-

tezetten,waarbijmendanvaDoliegebruik

OLIE VAN BAAI- OM KEERKOPPELING

maakt.Oliesteen gebruikt men ook voor
steendruk.
Olie van Baai. Laurierolie, molenaars-

worden.Het oliezuur wordt in de zeepfabrieken tot zeep verwerkt. Vroeger
gebruikte men het in de huishouding om
erzachte zeep vantemakentolieenloog).

olie,olievan hetzevengetijde,verkregen

Nadatdeaccijnsvanzeepnietmeergehe-

door uitpersing van versche lauriervruchten, in Griekenland. Volksmiddel
tegen rheumatiek. Zambuk en breukzalf,
beide geheime middelen, bevatten ook
laurierolie.

Het zevengetijde is een soort riekende

ven werd,is men daarmee opgehouden.
Olie bestaat uit een verbinding van oliezuur met glycerine. Vet daarentegen uit
oliezuur, stearine- en palmitinezuur met
glycerine. In scheikundige samenstelling
verschilt oliezuur echter weinig met de

klaver.

andere twee.Er ontbreken bi
j oliezuur

Olie van Dippel. Een olieachtige stof,

die men verkri
jgtdoorbeenderen overte
halen.Olie van Dippelgebruikt men om
alkohol ongenietbaar te maken en om

insacten te verdrijven.
Oliezoet (scheikunde). Glycerine.Een
kleurlooze,zoete vloeistof,die vocht aantrekt.Denaam oliezoetisdoorScheeleeraan
gegeven;deze werd later door den naam
glycerine vervangen. Vetten bestaan uit
vetzuur en glycerine.Deze bestanddeelen

worden bij de verzeeping van elkaar
gescheiden.Men gebruiktoliezoetbi
j de
bereiding van likeuren en om zeep te

verbeteren. Oliezoet,bij water gevoegd,

eenige waterstofatomen aan het molecuul,
daarom spreekt men van onverzadigde
vetzuren, tegenover verzadigde vetzuren
in vastvet.Daarnu vetmeerwaardeheeft
dan olie,heeft men getracht het oliezuur
in stearinezuur te veranderen. Dit is
gelukt door olie tot 200 graden te verhitten en er dan waterstof doorheen te

leiden.Bijmengingvan deoliemetnikkelpoeder, welke a1s versneller der scheikundige reactie dienst doet, neemt het
oliezuurwaterstofop,verandertin stearinezuur en de olie wordt vast. Deze zoogenaamde vetharding heeft een grooten

invloed gehad op de wijze,waarop men

m argarine maakt.Vroeger gebruikte men
daarvoor vaste vetten, tegenwoordig de

doet het vriespunt dalen en is dus een
middeltegen bevriezen.

goedkoope olie en traan.ln Zwijndrecht
is een fabriek voor vetharding.ln Japan
zijn veel fabrieken, die traan en olie,

Oliezuur.In zuiveren toestand isoliezuur
een kleur- en reukelooze vloeistof. .
In
ruwen toestand is het troebel, scherp
riekend en heet dan oleïne. Het wordt

afkomstig van walvisschen, haring, sardines enz. tot vast vet verwerken, welk
vet alweer voor de margarinebereiding
dienst doet.

in groote hoeveelheid gewonnen als bi
jprodukt in de stearine-kaarsenfabrieken,

Omber (verfstof). Een donkerbruine,

waarmen vetten verzeept.M en past daar

vette aardsoort, welke is ontstaan door

de volgendewerkwi
jze toe.Om stearinezuur (een vast vetzuur) uit dierlijk vet
aftescheiden,voegtmen kalkwaterbi
jhet

verweering van mangaanhoudende ijzer-

vet,datzich daardoorsplitstin vetzuuren

ultramarijn; alle verfstoffen, welke niet

glycerine,terwijldevetzuren zich metde

door licht of door kalk ontkleuren. De
naam omber is afgeleid van Umbrië,
een landstreek in Italië.M en kent Cyprische en Turksche omber, gebrande en
ongebrande. Door het branden wordt

kalk verbinden tot onoplosbare kalkzeep.
Deze wordt afgescheiden en met zwavelzuurbehandeld,waardoor zwavelzurekalk

(gips)
.ontstaaten devetzuren vri
jkomen.
Dezevetzuren zijn een mengselvan olie-

zuur,palmitinezuur en stearinezuur.Om
de twee laatste is het te doen. Oliezuur

isvloeibaar,detweeanderezijn vast;zij
kunnen,dooruitpersing,van het oliezuur
gescheiden en voor kaarsen gebruikt

steen. Omber is een aardverf, evenals
oker,sienna,Keulsche aarde,cobaltgroen,

omberzachter,fijneren donkerder.Men
kan ergoed mee poli
jsten.
Om keerkoppeling. Inrichting om de
aangedreven aS Van een Dzachine Van

draairichting te doen veranderen,terwijl
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OM SLAG- ONDERSTUK

de motorin dezelfde richting blijftdoordraaien.

bewi
js te dienen. Een onderhandsche
akteisevengeldig a1seen notariëele(zgn.
authentiekeakte)en kan dezelfde rechts-

Om slag (Timm erman). Booromslag.

kracht hebben,indien inhoud en onder-

Hetgedeelte van den boor,waarmee men

teekening doorbeidepartijen zi
jn erkend.

draait.(Afb.blz.366).

Een authentiekeakteisechtereen volledig

bewi
js, tenzij valschheid ervan is aangetoond.
De kosten van overdracht van vast goed
bedragen bij een onderhandsche akte

2*
a % en bij een notarieële akte 3*2 %
(voorbedragenonderde10duizendgulden
ietsmeer).Hypotheekakten hebben alleen
rechtskracht, indien zij authentiek zi
jn.
Sommige hypotheekbanken geven geen

geld op vastgoed,datbi
jonderhandsche
akte is overgegaan.
Een onderhandscheverkoop iseen verkoop
niet in het openbaar,ten overstaan van
een notaris.
Booromslag.

Omtoor (visscherij).Een râng van het
jonge scheepsvolk op een zeilbeuger
(een beug is een lange lijn met dwarsli
jntjes,voorzienvan vischhaken om kabeljauw te vangen). De omtoor sni
jdt de
koppen van de kabeljauwen af en wordt
daarom ook de slachter genoemd. De

Ondermelk (veeteelt).Ontroomdemelk.
Bi
j de boterbereiding in fabrieken wordt
de melk geslingerd (in de centrifuge) en
aldusontroomd.Uitden room maaktmen
boter,terwijldeondermelk naarden boer
teruggaat. Deze voert er zi
jn biggen en
kalveren m ede.
In sommigezuivelfabriekenwordtdeondermelk verder verwerkt tot magere kaas.

Ook zi
jn erfabrieken,dieuitondermelk
melksuiker of kaasstof maken.

inbakker legt de sneuen (dwarsli
jnen)
in den bak,als de beug wordtingehaald.

De speeljongen of prikkebijter moet de
prikken (lampreien,die als aas dienen)
metzijn hoektanden doodbijten.
Deomtoorhelptook bijhetinhalen van
debeug.Hi
jhaaltdejoon (baken,datde
plaatsvandebeug aangeeft)binnenboord.
Als één van dedrie mannen van den haal

aan eenjoonkomt,roepthij,,
Joonachter''
en de om toor antwoordt: ,,l-lier is de
slachter''*

Onderslagbalk (bouwkunde). Latei,

raamdorpel. Dekbalk boven een raam of
een deur,welke hetbovenliggende muur-

werk draagt, wanneer geen bogen zijn
gemetseld (afb.blz.368).
Onderslagm olen. W atermolen, die in
beweging gebracht wordt, doordat de
waterstroom tegen de bladen aan de

onderzi
jde van het molenrad drukt.Bi
j
gering vervaltoegepast.

Onbekrabbeld.Zondermoeite ofzorgen,

Ondersteek (ziekenverpleging). Steek-

gul.Bekrabben is eigenli
jk:krabben op
iets. Figuurli
jk: kwaadspreken, aanmer-

bekken. Slof. W igvormig bekken,waarin

kingen op iets maken. M et krabben en

wordt opgevangen.

ontlasting en urine bijliggende patiënten

bi
jten wi1zeggen:met veelinspanning.
Onderstuk (bouwkunde). Sousterrain.
Onderhandsche akte.Een geschrift,door
belanghebbenden opgemaakt en onder-

teekend (niet door een notaris),om tot

In Amsterdam worden de onderstukken
vaak a1s werkplaatsen of pakhuizen verhuurd.

ONDERZETTIN G- ONRUST

Onderzetting. O ude naam voor hypotheek.

Ongansch (landbouw). Leverbotziekte
bij schapen,veroorzaaktdoor een larfje,
dat 2 cm lang en 1 cm breed is en op een

botje gelijkt.Deleverbotleeftin de galgangen van de lever,verstoptdie en veroorzaaktgalstuwing,geelzucht,buikwaterzucht,uitvallen van de wol,waterzakken
onder de keel,vermagering en uitputting.
Vooral in natte zomers komt de ziekte
voor.Zie leverbotziekte.
Vroeger sprak men van ,,gansch'' in de
beteekenis van gezond. Gansch en gaaf.
Steenhouwers spreken van een steen,welke

ongansch is,d.w.
z.metfi
jne scheuren en
aderen.
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heid, waardoor een ander schade lijdt,
dengene, die de schade veroorzaakt,
verplicht tot schadevergoeding. I)e W et
geeftnietaan,wateen onrechtmatigedaad
is,doch er bestaat nu een arrestvan den
Hoogen Raad, dat een bepaling geeft:
n handelen ofeen nalaten,datinbreuk
,,ee

miakt op een anders rechtof in strijd

ismetdesdadersrechtsplicht,ofindruischt,

hetzijtegen de goede zeden,hetzi
jtegen

dezorgvuldigheid,welkein hetmaatschap-

pelijkverkeerbestaat,tenaanzienvaneen
anders persoon ofgoed.''

Totdientijdnam men aan,dateenwettelijk recht moest geschonden zi
jn,om te
kunnen spreken van een onrechtmatige
daad.

Deouderszi
jnopdiengrondaansprakelijk
voordeschade,diehun kinderenaan ande-

Ongekant recht (houthandel).Planken
ofdelen worden dikwi
jlsalleen op dikte
gezaagd. Zij behouden dan wankanten.

ren toebrengen, de patroon voor zijn

Het topeinde is smaller dan het worteleinde.Dan heet de plank ongekant recht

onderhoud van zi
jn pand.

(afb.blz.54).

knecht, de eigenaar voor den hond, de
huiseigenaar voor de gevolgen van slecht

Onrust.Het heen en weergaand wieltje

Isdeplank overalevenbreed,zgn.meskant

in een uurwerk,dat bewogen wordt door

bezaagd,dan heetzijgekantrecht.Afb.

een stalen veertje en,evenalseen slinger

blz.24.
Buitenlandsch,gezaagd hout wordt steeds
gekant recht aangevoerd.

Ongel (slager). Smeer, tweede soort
hardrundvetuitdebuikholtevan runderen,

aan hetdarmscheilen aan dedarmen (bi
j
hetvarken heethetkransveten plukvet).
Ongel is minder week dan ander vet.
M en maakt erkaarsen van,smeerkaarsen.
Ongelig.Schaapsongel.Ongelig vet heeft
een hoog smeltpunt, smelt niet in den
mond.
Ongelden.Onkosten,opcenten boven de
koopsom .

Onklaar (scheepvaart). In de
defect,niet gereed voorgebruik.

Onraad (notaris).Ongelden,onkosten,
kosten,welke bij openbare verkoopingen
bovendenkoopprijskomen.Onraad10 %.

Onrechtmatige Daad. Het Burgerlijk

W etboek bepaalt, dat iedere onrechtmatige daad,nalatigheid ofonvoorzichtig-

in een slingerklok,ten doelheeft,dengang

van hetuurwerk te regelen.Huijgenshad
bewezen,datdeslingerti
jd vaneen slinger
afhankelijk is van zi
jn lengte en onafhankelijk van zijn uitslag.Daarom paste
Huijgensden slingertoevoorderegeling
van den gang van klokken.Omdatslinger-

uurwerken op zee niet bruikbaar zijn,
werkte hi
j aan een andere oplossing en
hi
j bleef ermee bezig tot zijn dood in
1695.In 1675 gafhijaan een schipvan de
0.1.Compagnie den eersten tijdmeter
met een onrust mede.Hetduurde echter

tot1730 voordatdetijdmeterop schepen
algemeen was.In den laatsten tijd heeft

men de onrustnog meerverbeterd.Evenals de slinger ondergaat de onrust een
storing in haar werking door de warmte
en door de koude.Dooruitzetting wordt
bv.deslingerlangeren deklok gaatachter
loopen. Ook electriciteit heeft er invloed
op; slinger en onrust kunnen magnetisch
worden,waardoordegangvertraagd wordt.
M en gebruikt tegenwoordig voor de vervaardigingvan een onrustmetalen,dieniet
uitzetten of inkrimpen door warmte en
kou en nietmagnetisch worden.
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ONSCHENDBAARHEID- ONTLASTINGBOOG

Hetzelfde verschi
jnsel als bi
j slingers

hangen.Hetkafwordt wit,zelfsvöörden

heeftmenbi
jsnaren.Eensnaar,totzekeren

rijptijd. De aar blijft loos, de stengel
behoudtlang zi
jn groene kleur,hetstroo

graad gespannen,heeft steeds denzelfden

trillingstijd. Strijkt men zacht over een
snaar,dan zi
jn de uitslagen van de trillende snaar gering.Strijkt men sterker,
dan worden de uitslagen grooter en de
toon Nzordt sterker,naaar de toonshoogte

a
bl
nde
ijftrd
gebl
liji
k,
jft.
omdatdetrillingstijd onver-

is groezelig, de stoppel loopt spoedig
groen uit.

Verkleuring van het gewas is alti
jd een
ziekelijk verschijnsel,maarkanookveroorzaaktworden door een te hoog of te laag
kalkgehalte van den grond.Is er te veel

kalk, dan zijn er gri
jze plekken in het
gewasmetgeknikteblaadjesaandeplanten.
Onschendbaarheid. Het recht om niet
ter verantwoording geroepen te kunnen
worden.DeKoningisvolgensdeGrondwet

Kalkgebrek kan ook een gelekleurgeven,

maarisgewoonlijknietpleksgewijs.Indien
peulvruchten door ontginningsziekte zi
jn

onschendbaar. De verantwoordeli
jkheid
voor de uitoefening van de koninkli
jke
machtberustbi
jdeministers.Verderkent

aangetast, is de opbrengst van stroo en
zaad maar klein. Bieten en aardappelen

Zi
jzijn nietvervolgbaarvoordewoorden,
die zi
j in de Kamer hebben gesproken
ofschriftelijkaan haarhebben overgelegd.

planten hetvoedselnietkunnen opnemen.
Stadsmest en kopervitrioolhebben echter

onzeGrondwetdeparlementaireonschendbaarheidvoordeledenderStaten-Generaal.

De Tweede Kamerheeftechtereen Reglementvan Orde,op grond waarvan devoorzitteraan een 1id hetwoord kan ontnemen.
Voorts is ook de wet onschendbaar,
d.w.z., dat de rechter de wet moet toepassen, zooals die te boek gesteld is,
zonder die te toetsen aan de Grondwet.
In Amerika komthetvoor,dateen rechter

vertoonen geen bepaalde ziekeli
jke verschijnselen,maargeven weinig opbrengst,
zelfs bi
j sterke bemesting,daar de zieke

een bi
jzonder genezenden invloed.Bevat
de grond veel gliede (zwart, pikachtig
veen),dan isdeoorzaak van deziekteeen
scheikundigestof,welkein diegliede voorkomt. Bezanding en stalmest doen de

ziekte wijken.

weigertde wettoe te passen,omdathij
dezein strijd acht metde Grondwet.
Ontbindingsrecht. Het recht van den
Koning, om de Kamers te ontbinden,
in geval de inzichten van 'Regeering

en Kamersonverzoenlijk tegenover elkaar
komen te staan.Hetis dan noodzakelijk,
de meening van de kiezers te hooren,
zoodat, na de ontbinding, een nieuwe
verkiezing moet worden uitgeschreven.
Ontginningsziekte.Ziektevan landbouwgewassen, welke veel op ontginningen
voorkomt en waarvan de oorzaak in den
grond zelf is gelegen. Vooral twee ge-

wassenzijn erzeergevoelig voornl.gerst
en witte haver. De verschijnselen der
ziekte bi
j deze twee gewassen zijn de
volgende:pleksgewijze,gele verkleuring
van het veld; de planten hebben maar

weinig blaadjes en deze hebben witte
bladpunten, welke als wimpertjes neer-

Ontlastingsboog in den muur .

Ontlastingboog(bouwkundel.Eenboog,
gemetseld in een muur boven een raam
of deuropening. De boog dient om het
erboven liggende metselwerk te dragen.

(afb.blz.368).

ONTLATEN- OO GENTEN
In plaats van een ontlastingboog gebruikt
men ook wellateien,draagbalken boven
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en omliggend weefsel geschonden zi
jn.

venstersen deuren (afb.blz.301).

Kneuzing kan op alle lichaamsdeelen
voorkomen.

Ontlaten (smederij).Staalzachtermaken

Onvolkom en gedaanteverwisseling.

door hette leggen op een gloeiende plaat,
waardoor het langzaam verhit wordt en
eerst geel,dan paars, dan blauw aanloopt.Het staal wordt weeker, doordat

W ordt gezegd van insecten,waarbij het
jongedier,datuitheteikomt,geen pop-

de kool, die aan heti
jzergebonden was,
overgaatin grahet,die zich vermengt met

hetijzer.
Ontvankelijk (rechten). Vatbaar voor
behandeling.M en zegt,dat iemand ont-

vankelijk isin zijn eisch,wanneerwetteli
jke bepalingen niet aan het onderzoek
in den wegstaan.W anneerbv.determijn
voor beroep verstreken is, is men niet

meer ontvankelijk in zijn eisch. M en
zegt,dat de eisch niet ontvankeli
jk is,

toestand doorleeft,in alle ontwikkelings-

tijdperken eet en alleen enkele vervellingen ondergaat.Dejongen geli
jken terstond geheelop deouden (spinnen).
Onwillekeurig zenuwstelsel. Sympathisch zenuwstelsel, de zenuwen der
lichaamsorganen, waarop de wi1 geen
invloed heeft.

Aan weerszijden van de wervelkolom

en aan de ingewanden vindtmen zenuwknoopen,ophoopingen van zenuwweefsel,
vanwaardezenuwenvoordeonwillekeurige

bewegingen(bv.darmbewegingen)uitgaan.

maarook,dat ielnand nietkan toegelaten

worden in zi
jn eisch, dus dat iemand
niet ontvankelijk gesteld kan worden in
zijn eisch.

Oog. Tuinbouw : even zichtbare knop.

des vuurs ontvankeli
jk'' en van y,ontvankelijkeakkers''.Thansisnoggebruikeli
jk:,yontvankelijkvan gemoed''en ,,ontvankelijk voorindrukken''.

Oogappel. De ronde, donkere opening
in het gekleurde regenboogvlies van het
oog.Doorkringspieren in datregenboogvlies vernauwt zich de oogappel:indien
er sterk licht in valt. Het diaphragma
van een fototoestelwerktalsde oogappel:
de beelden op de gevoelige plaat worden

Vroeger was het gebruik van het woord
algemeener dan thans. M en sprak van

Ontwrichting (heelkunde). Letsel aan
gewrichten,waarbijhetgewrichtshoofd de
gewrichtspan heeft verlaten (uitde kom,
uithet potje).Een ontwrichting ontstaat
alleen bijbelangrijk geweld,dat in staat
is, de sterke gewrichtsbanden, welkeden
kop in de pan houden, te verscheuren.

Een ontwrichtingisdusaltijd een belangrijk letsel.
Een verrekking isvaak ook een gewrichts-

Drukkerij:oog van een letter:het deel
van deletter,datden afdruk op hetpapier
geeft.

scherper bij een nauw diaphragma.

Van ouds beschouwt men den oogappel
als het zinnebeeld van het levenslicht,

als het dierbaarste bezit.Bewaert mijne
geboden alsdenappeluweroogen.(Spreuken 17 :2).

letsel,doch hierbij blijft het gewrichtshoofd op zijn plaatsen worden alleen de

Oogenten (tuinbouw).Overbrengingvan
een enkeloog (knop)van een veredelde
soortop een onderstam,welke gewoonlijk

en verrekking zijn woorden, die echter

bi
j mislukking de enting kan herhalen,
hetgeen bi
j gewoon enten niet mogelijk
is,omdatmen daarbijaan den onderstam
dekroon ontneemt.Bijperzik enabrikoos

gewrichtsbanden uitgerekt of gescheurd.
Een verstuiking is, naar den naam, een
letsel, door stooten ontstaan. Verstuiking
door elkaar gebruikt worden. Een verstuiking van den enkeliseen overrekking
van de gewrichtsbanden.

Een kneuzing iseen geringletsel,waarbi
j
gewrichtsbanden nietgerekt of gescheurd
worden, maar alleen kleine bloedvaten
W oordverklaring.

een wildeling is. Het voordeel van oogenten tegenovergewoon enten is,dat men

heeftoogenting meerkansvan slagen,dan

enting met een takje.De oogenting geschiedt,door een kleine insni
jding in de
schors te maken, dan de schors op te
24

OOGSCHEEL- OORLAM
lichten, het oog met een breed grondvlak onder de schors te brengen en met

verloren,sedertmen gevallen zag,waarbi
j

raEabandjes te bevestigen, waarbi
j het
oogzelfvrijblijftuitsteken.W anneermen
oogent in hetvoorjaar,dan bedientmen

toen aan slechte verlichting in de mi
jn

zich van hout,datin den winter is afge-

sneden.Hetoog schiet dan onmiddelli
jk
uit(oogentingmetschietend oog).Meestal
geschiedtdeoogenting in hetnajaar(met
slapend oog).Deoogenblijven dan slapen
tothet voorjaar.
Oogscheel (ontleedkunde). Ooglid
(scheel:deksel).

Ooi(veeteelt).Vrouwelijk schaap.Rammen en ooien.De ooidraagtde be1(de
vrouw heeft de broek aan).Ooilam :
vrouwelijk lam.Hetwoord ooilam kreeg

onderden invloed van de Schriftdebeteekenisvan eenig overgebleven bezit,troetelkind.In degeschiedenisvan koning David,
verhaald in 11 Sam.12,vindtmen :,,De
arme hadde gansch niet,dan een eenigh

ooilam.Hetatvan zijn bete ende dronk
van sijnen beker''.
Oom skinderpeer. Kleine, groellgele,
vroege marktpeer. De boom groeit goed,
is sterk en weinig vatbaar voor schurft.

Oonen (veeteelt).In N.
H .voor:jongen
werpen van varkens en schapen.In Z.H.
noem t men het ,,biggen''en ,rlammen''.
Oogsiddering. Nystagmus. Korte ruk-

kende bewegingen van het oog, hetzi
j
naarboven,naaronderofzijdelings.Soms
zi
jn hetkortedraaiendebewegingen.Deze
oogaandoeningkanhetgevolgzi
jnvaneen

zwak gezichtofvan een zenuwaandoening.

Meerbekend isde oogsiddering bijmijnwerkers,die onder den grond werken en

alleen bi
j mannen van 35-40 jaar, die
sederthun jeugd mi
jnwerkerwaren.Zelf
voelen ze debewegingen van hetoog niet,
maar we1zien ze de voorwerpen om zich
heen dansen. Soms kunnen ze zelf de
bewegingen opwekken,doorin een bepaalde

richting te ki
jken.Men heeft de ziekte

deze oorzaak uitgesloten was. M en heeft
gedacht.

Oorkonde. Oud woord voor getuigenis,
verklaring. Een onderteekend geschrift,
dat als bewi
js van het daarin vermelde

moetdienen.Inoudeschriftelijkeovereenkomsten vindtm en vaak de uitdrukking:
,#In waerheits oorconde, waarvan deze

metmi
jn zegelisgestaafd.''Tegenwoordig
zegtmen bv.nog ,,Ter oorkonde hiervan
overhandigde men den burgemeester een
brief,onderteekend door het bestuur en
bevestigd door het zegelvan het genootschap.''

De oudste oorkonden zi
jn die uitde7de

@@
eeuw; Z1
J betreffen uitsluitend schen-

kingen van goederen aan de kerk en zijn
in hetLatijngesteld.Delatereoorkonden
zijn dikwijls in de landstaal geschreven.
Ditzijndeoorkondenvankeizers,koningen
en steden.De studiederoorkonden iseen
vak geworden en van veelbelang voor de
geschiedenis, evenals die van de annalen

der kloosters. Oorkonden bli
jken soms
valscheli
jk te zijn opgemaakt, om aan

betwiste rechten een grondslag van zekerheid te geven.Bekend ishetzgn.privilegie
van Karelden Grooten,waarop deFriezen
zich sedert 1250 beriepen. De oorkonde
daarvan is valsch gebleken.Soms is een
oorkonde,vervalscht#om tetrachten familiebetrekkingen vastte stellen.Een verzamelingvan afschriften van oorkonden,betrekking hebbende op goederen van kerken

heetoorkondenboek.Bekend zi
jn de oorkondenboeken van den dom van Utrecht,

van M ariënweerd in deBetuwebijBeesd
envandeabdijvanAduardin Groningen;
alsmede de oorkondenboekenvandegraafschappen Gelre en Zutfen, van Holland
en Zeeland.

Oorlam . Een borrel; aieiding van het
maleische:eeo
ng
l.
ama
= oud mensch
nrat
aaie)
Het

(vergeli
jk:
vroegere rantsoenjenevervoordematrozen.Hetbootsmans:uitje,dat de versnapering aankon-

toegeschreven aan krampsamentrekkingen

digde,was hetzelfde a1s het sein om den

van een oogspierdoorvermoeienis,bi
jhet

schoot (hoek) van de bezaan (achterste
zeilvan een driemastschip)aan tehalen.

omhoogturen naardeuittehakken steenkool.Deze voorstelling heefthaarwaarde

Van daar,datde matroos,die hetborrel-

OORLOF- OPLOEVEN

sein hoort, ook thans nog de anderen
waarschuu metdenroep :,'Bezaanschootl''
Oorlof. Een oud woord, dat vroeger
vergunning, verlof beteekende. M et uw
oorlof. In de 16de eeuw was oorlof een

afscheidswoord:Oorlofmijnarmeschapen,
Diezijtin grooten nood.tvaarweluithet
W ilhelmus).
Oorsmeer (geneeskunde). Gele, vet-

Oost-lndische Inkt. Een inktsoort,oor-

spronkelijk uitChina afkomstig,gemaakt
van een bijzonder soort fi
jn zwartsel,
verkregen door verbranding van olie en

metgom aangemengd.Hetbijzonderevan
deze inktsoort is, dat zij zeer zwart is
en daardoorgeschiktvoorli
jnteekeningen,
welke vermenigvuldigd moeten worden.
0 .1.inkt is lichtecbt.

Oot (landbouw). W ilde haver. Een

achtige stof,die zich vormtin de klieren,
gelegen in de huid van de uitwendige
gehoorgang. Geheel versch oorsmeer is
wit,later wordthetgeel,ten slotte bruin.
Het smeer beschut de gehoorgang tegen

minderwaardige haversoort, die soms in

wateren tegen stof.Hetisduswenscheli
jk,

zeilen.

hetniettediep uitdegehoorgang tevegen;
hetkomtvanzelfdoordekauwbewegingen
naarbuiten.Indien hetsmeerdik en vast
wordt, ontstaat een prop, die de gang
afsluit en doofheid geeft.Tengevolge van
een muilpeerkan zulk een prop plotseling
tegen het trommelvlies komen en een
duizeling veroorzaken. Droge ooren met

weinig oorsmeerzijn vatbaarvoorziekten.
Oorspeekselklier (ontleedkunde). De

veredeldehavervoorkomt,bladri
jkeplanten vormt?maar weinig graan levert.

Opdoeken (zeilvaart). Opvouwen der
Openbaring (Bijbel).De naam van het
laatsteboekvandenBi
jbel.Hetisgeschreven door den apostelJohannes ten ti
jde
vanzijn ballingschap opheteilandPatmos.
Hetiseen duisterboek,zelfsvoorervaren

bi
jbelonderzoekers.
Opgeld (geldhandel).Agip.De waarde

speekselklier,die tegen de wang en onder

van een metalen munt boven de nominale
waarde.M en spreekt van goudagio,wan-

hetoorlapje is gelegen.Bof is een ont-

neereengoudentientjemeerdan10gulden

steking van die klier.

(lortje.slroegereen naunt.s4en gebruikt
thansnog hetwoord op demarktvooreen

bedrag van lA
a cent.Een oortje wastwee

waard is.Het goud doet opgeld.

Opkomer (gieterij).Kanaalin den gietvorm,waardoor de lucht bij het gieten

duiten.M en noemtthans nog een 2A
a ct.

ontsnapt.

stuk een vierduitstuk.Hij ligt voor een
oortjethuis(heeftthuisnietsin te brengen).Hijkijktalsofhi
jzijn laatste oortje

Oplanger (bouwkunde). Verlengstuk,

heeftversnoept (beteuterd).
Oortrom pet (geneeskunde). Eustachiaansche buis.Deverbinding van de neuskeelholte metdetrommelholte in hetoor.
Deze holte wordt naar buiten begrensd
door het trommelvlies. De trommelholte
bevat lucht en de oortrompet vormt de
open verbindingervan metde buitenlucht.
Dewanden van deoortrompetliggen tegen

elkaarengaanopenbi
jslikken.Verstopping
van de oortrompet bij verkoudheid of

opzetstuk.Steigerpalen metoplangers. De
oplanger van een heipaalisvan gewapend
beton,omdatdeoplangerboven hetgrondwater komt.

Oplegger (autoes). Bijwagen van een
motortrekker. De bi
jwagen heeft alleen
aandeachterzi
jdetweewielen,hetvoorste
gedeelte steuntop den trekker (wordter
op gelegd).
Opliggen (zeetaal). Naar kooi gaan

door groote amandelen geven een gevoel
van doofheid.Open staanvandeoortrompet

wegens ziekte. ,,lk ben geen oplegger''.

veroorzaakt hinderlijk galmen van de

Oploeven (zeilvaart). Hooger sturen,

eigen stem .

meer tegen den wind insturen.

OPPERHUID- OPRICHTERSAANDEELEN

Opperhuid (ontleedkunde). De buiten-

petroleum is klein en daarom verspreidt

ste laag van de huid,bestaande uitdunne

petroleum zichgemakkeli
jkoverhetwater.

oppervlakkigecellen,diebestemdzi
jn,om

De oppervlaktespanning is de oorzaak,
datvloeistoffen deneiginghebben,droppels
te vormen,dat een vettige naald op het

te verhoornen en af te schilferen.Het is
het gedeelte van de huid,waaronderzich
een blaar kan vormen, doordat er zich
vloeistofonderophoopt,die de opperhuid
oplicht.

water dri
jft, dat vochtige glazen platen
aan elkaar kleven,dat vettige voorwerpen
door water niet nat worden en dat een
zeepbeleen bolis.
Zeepoplossing laat zich tot bellen blazen,
doordat het zeepvlieszich laat uitrekken.
De neiging van het zeepvlies, om zich
samen te trekken,verklaart den bolvorm
van de zeepbel. Al spoedig loopt het
water uit de belnaar beneden en de be1

barst.Voegt men wat glycerine bij het

zeepwater,dan isde wand van de zeepbel
taaier.
Komt een vloeistofmet een vaste stof in

aanraking, dan komen de verschi
jnselen
deroppervlaktespanning duideli
jk aan het
Raamkalf onder het bovenlicht.
Zie blz.229.
Oppervlaktespanning. De kracht, die

de deeltjes van een vloeistofnaarelkaar

licht. Het kwikoppervlak in een nauwe

buis is alti
jd sterk gebogen en de vette
naald,die op het water drijft,heefteen
gebogen wal van water om zich heen.
In zulke gevallen spreekt men ook van
grensvlakspanning.

toetrekt en zich openbaart in den vorm
van het oppervlak.Deze kracht kan men

aantoonen,door een dunkoperdraadjein
den vorm van een U te buigen en een

fi
jn,rechteindjekoperdraadoverdebeenen
van deU teleggen z66,datereen vakje
van koperdraad gevormd wordt. In dat

vakje kan men een zeepvlies doen ontstaan en men za1daarbijwaarnemen,dat
ditzeepvliesdeneigingheeftom zich samen

te trekken, waardoor het rechte staafje
overdebeenen van deU gaatverschuiven.
Het oppervlak van het zeepvlies heeft
dus een spanning,heeft neiging om zich
kleiner te naaken. Deze spanning kan

men meten, door aan het staafje een
gewichtjetehangen,datdesamentrekking
opheft. De oppervlaktespanning is van
iedere vloeistof verschillend; voor water

bedraagtzij75 mgr.voor elke vierkante
cm. Hoe kleiner de oppervlaktespanning

van een vloeistof is, hoe gemakkelijker
zi
jzich uitspreidt.Zeepverlaagtdeoppervlaktespanningvanwaterbelangrijk,zoodat
een zeepoplossing zich gemakkelijk over

een voorwerp,ookalisheteenigszinsvettig,
verdeelt. De oppervlaktespanning van

Laadboomen van de Stanfries.
Zie blz.295.

Opperwal (zeilvaart). Hooge
wa1aan den windkant.
Oprichtersaandeelen. Aandeelen, uitgereikt aan de oprichters eener naaml.
vennootschap.Somsworden aan de bezit-

tersvan dezeaandeelen bijzondererechten
toegekend,zooals recht op aandeelin de
overwinst,rechtop een deelvan hetover-

schotbijontbinding dervennootschap of

OPRICHTERSBEW IJZEN- OUDERLING

rechtvanvoorkeurbijuitgiftevan nieuwe
aandeelen.
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Hi
jkiestdaarvoorkorven metvoldoende
volk en voldoenden voorraad honing om
den winter doorte komen.

Oprichtersbewijzen. Effecten, voorzien
van coupons, recht gevend alleen op een

deel van de overwinst.Zi
j worden uitgereiktaan personen,dieeenmaatschappi
j
hielpen aprichten,dus deeerste aandeelen
nam en.

Or
z
elf
de
derbr
als
iee
fj
ee.
n wi
Pr
sso
eme
l(z
ss
ie,bi
j
accept. Hetwissel),met
ditverschil,datbi
jeen wisselde trekker
(degene,dieden wisselschrijft)een derde
(veelal een bank) verzoekt te betalen,
terwi
jlbi
jeen orderbriefjede onderteeke-

Opschieten (zeevaart).Van een kabel:

naar zich verbindt zelf te betalen. Alle

in ronde kringen leggen,om op tebergen.

Touw,datmetdezon geslagen is(rechts
gedraaid),moetmet de zon opgeschoten

wetsbepalingen inzake den wisselzijn ook
van toepassing op hetorderbriefje.Niet
toepasselijk zijn natuurli
jk de bepalingen

worden, anders gaan de strengen open.
A1s men een opgeschoten tros in gebruik
neemt,begintmen methetbinnensteeind.

hetorderbriefjereedsvanden aanvangaf

Opseizen (zeilvaart).Scherpertegen den
windzeilen,schralerzeilen.,,sti
jfopseizen''.

overniet-acceptatieen protest,daarimmers
geaccepteerd is.

Een orderbriefje wordt ook wel accept
genoemd, omdat de trekker schrijft:
#)Ik neem aan te betalen ...''

Opsnijden (steenfabriek). Half droge

Orderpapier.Handelspapier,,,gesteldaan

steenen op hun smallen kant zetten,om
ze verder te drogen.

deorder''(ten behoeve)van een bepaald
persoon. W issels, orderbriefjes (promessen ofaccepten)en cognossementen (zeevrachtbrieven)zi
jn orderpapier.Ziewissel
en orderbriefje.Zijvallen onderde bepa-

Opspalken (slager).Hetlichaam van het
slachtdier met spalken openhouden.Spal-

ken isspli
jten,spouwen.

lingen van hetW isselrechtin hetW etboek
van Koophandel.

Opstal(rechten).Hetgeen rechtop staat.
Hetopgerichte deelvan een bouwwerk in
tegenstelling van de fundamenten. Alles,
watop eenstukgrond isgebouwd,geplaatst
of geplant.

Os (veeteelt). Gesneden stier. Stier-

kalveren,die bestemd zijn,om volwassen

slachtrunderen te worden, worden reeds

Hetrechtvan opstaliseenzakeli
jk recht,

vroegontnaand.I)edierenkrijgen daneen
fijnen bouw en zijn handelbaarder dan

eens anders grond te hebben (zooalsbij
erfpacht).

stieren.Om die reden gebruikt men ook
ossen, en geen stieren,voor trekdier.
Een paaschosiseen slachtosvoorPaschen.

om gebouwen,werken ofbeplantingen op

Opstand (bouwkunde).M eetkundigeafbeeldingvan denvoorgevelvaneengebouw.
Plattegrond,opstand en doorsneden.Opstandteekening. Opstand van een winkel,
van een apotheek:het houten geraamte,

dat voor het bedrijf gebruikt wordt:
kasten,toonbank,laden.Het getimmerte
van een winkel.

Ossepootolie. Klauwolie.Olie,gewonnen
uitdevoetbeenderenvan runderen,schapen
en paarden.Deze olie heeftde eigenschap
niet ranste worden en wordt gebruiktals

smeerolie voor fi
jne werktuigen.
Ouderling.Bi
jProtestantschekerkgenootschappen zi
jn de ouderlingen leden der

gemeente,die den predikantin hetkerke-

Optrede (bouwkunde).De afstand tus-

lijk bestuur terzijde staan. Zi
j houden

schen twee treden van een trap.

(blz.5).

opzicht over de gemeente en zien toe op
de leer. Samen met den predikant en de

Opzetter (bijenteelt). Een korf bi
jen,

doen met den predikant huisbezoeken

doorden imkerden winterovergehouden.

tegen den ti
jd van het Avondmaal.De

diakenen vormen zi
j den kerkeraad.Zij
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OUDGAST- OVERKOOT

kerkeraad kan uit meer predikanten en,
behalve uit ouderlingen,ook uit diakenen

zi
jn samengesteld. De diakenen hebben
de zorg voor de armen. Zij heetten

van tood worden ook voorkomtbi
jaard-

appelen,brood melk dieren,schuimaarde,
tengevolge van de woekering van een
bacterie.

vroeger aalmoezeniers.Denaam ouderling

is ontleend aan den Bijbel, waarin de
Handelingen gesproken wordtoveroudsten
en ouderlingen, aangesteld in de eerste

Christelijke gemeente te Jeruzalem.
De ouderlingen worden gekozen door de
stemgerechtigde leden der gem eente.

Overhalen. Distilleeren. ,,Droge'' overhaling :verhitting van droge,vaste stoffen,
waardoor ontleding ontstaat en vluchtige
stoffen gevormd worden, die worden
opgevangen.

Overal(marine).De reveilleaan boord.

Oudgast.Iemand,dienaeenlangverbli
jf

in Indië,in hetvaderland isteruggekeerd.

Oudste (haringvisscherij). Een rang
onder de lichtmatrozen bij de haringvisscherij.Afhouder,reepschieter,jongste,
oudste.Deoudsten endejongsten hebben
hetzelfdewerka1sdematrozen.Zi
jhelpen
bij hetinhalen van de vleet (haringnet)
en loopen mede wachtbijhetroer.
Outer.Altaar.

Ouwel.Een dun,plat,uitongegist meeldeeg en water bestaand baksel,dat dient
alsondergrond voorgebak,alsplakmiddel
voor brieven en a1s hulsel voor slecht
smakende poeders.
De ouwelis ook het ongegiste brood,dat

de priester bijde misoffert:de Heilige

Hostie.Deze wordtbewaard in hettabernakel, het versierde kast
je op hetaltaar.
Vö6r hettabernakelbrandtde Godslamp,
het zinnebeeld van de aanwezigheid van
Christus, het eeuwige licht. Indien de
ouwel,hetAllerheiligste,aan degeloovigen
getoond wordt,ofin processie's ondereen

baldaki
jn vooruit wordt gedragen, dan
wordthijgeplaatstin den monstrans:de
goudenofzilverenvaas.Slechtseen gewijd
priester mag hem aanraken (zie CHI
@S,
monstrans en Avondmaal).
In de Luthersche Kerk is de ouwel in
gebruik gebleven als avondmaalsbrood;

hiertelandealleennogbijdeEvangelischLutherschen te Amsterdam .
Uitde geschiedenisisde bloedende Hostie
bekend, het mirakel,dat de ouwel rood
was geworden, hetgeen in Frankfort en
in M eckelenburg aanleiding gaftot wraak

op
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de
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Overalhouden :aantreden aan dek.Overal
maken :alles klaar maken.

Overhaam (visscheril). Een schepnet
om zeelt in de modder te vangen. Een
schepnet bestaatuit drie deelen :de stok,

de hoepel (aan den stok bevestigd) en
hetnet(aan den hoepel).Bijeen gewoon
schepnetisdehoepelrond.Bi
jeen overhaam is er een recht gedeelte aan,tegenover den stok. M et dat rechte gedeelte
kan naen over den naodderbodena van het

vischwater stri
jken.
Overhandsche naad. De naainaad, die

gebruikt wordt bi
j aaneenhechting van

tweestukkenstofmetzelfkantenofgezoomde kanten.M en legtdebeide stukken stof
op elkaar,z66 dat de te naaien randen
op elkaar komen te liggen. M en steekt
dan,telkens een oftwee draden van den
rand opnemende,door de beide gedeelten
heen en haalt den draad stevig aan.Als
de naad klaar is,legtmen deze gedeelten
plat.

Overhoef (paarden). Een beenwoekering aan devoorzijde van dekroon (waar
de hoef begint) van een paardevoet.
Nvanneer zulk een beenwoekering een
grooten omvang heeft,ishetkroongewricht

stijfen hetpaard iskreupel.De oorzaak
van een overhoefis nietbekend.

Overhoeks. Diagonaal,twee over elkaar
liggende hoekpunten verbindend.

Overkoot(paardenl.overkootschestand.
Gebrek aan devoorbeenen van een paard,

waarbi
j de pi
jp (het gedeelte onder de
knie) een verkeerden hoek met de koot
(boven den hoef)maakt.Dekootbehoort

OVERLOOPER- PAAL

metdepijp een hoekvan 1350te maken,
welkehoeknaarvoren open is.Afb.blz.34.
Staatdekootrechter,dan spreekt men van
#steilgekoot''.Staat de kootgeheelrecht,
dan spreekt men van een steltvoet. ls de

hoek tusschen pijp en kootnaar achteren
open,danisdeoverkootschestand ontstaan.
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Het rechtvan overpad (rechtvan dreef)
isdan een zakeli
jk recht,datrustop perceel11ten behoeve van perceel1.

Overslaan (handel). Ontvangen, nawegen,weeropslaan ten behoeve van den
nieuwen eigenaar.

Men zietditgebrek hetmeestbi
jjonge,
slechtgevoede paarden,die uithun kracht

Overstag gaan.Ofdoor den wind gaan,

zijn gegroeid.In andere gevallen schri
jft

iswendenvaneenzeilschipbi
jhetlaveeren.

m en het gebrek toe aan overspanning of
aan rheumatiek.

Overlooper (veeteelt).Voordateen varken gemest wordt,moetzich het lichaam
en vooral het beenstelsel van het dier
goed hebben ontwikkeld. In dezen voorbereidingsti
jd spreekt men van loop-

varkens (afb. blz.315). Zi
j kri
jgen dan
gelegenheid lichaamsbeweging te nemen,

en worden daartoe gewoonli
jk op de
mestvaalt gehouden. Daarom noemt men
ze in Zeeland putvarkens.Een loopvarken,

dat een jaar oud is geworden,heet een
overlooper. Deze is bi
j uitstek geschikt,
om toteenzwaargewichtgemestteworden.
Een overlooper is ook een koe, die niet

op ti
jd drachtig werd.
Overnaadsche bouw (scheepsbouw).
De bouw van een vaartuig,waarbij de
huidplanken dakpansgewijs over elkaar
liggen.Het voordeeldaarvan is,dat zeer
dunne planken gebruikt kunnen worden,

dunner dan bi
j karveelbouw,waarbij de
planken eenvoudig tegen elkander liggen,
maar dan gebreeuwd moeten worden,
waarvoor een zekere plankdikte vereischt
wordt. De overnaadsche bouw vindt

toepassing bij sloepen,jollen en kleine
jachten. De strooken tplanken) moeten
nauwkeurig op elkaar sluiten.De plaatsen,

waar zij elkaar raken, heeten landen.
Overnaadsche twee'': een roeivaartuig,
dat overnaads gebouwd is, bemand met
twee roeiers.

Overpad (rechten).Hetrecht van den

eigenaarvan een stuk grond,nietaan den
openbaren weggelegen,om overden grond

van een anderteloopen en terijden,teneinde zi
jn eigen grond te bereiken.Zoo
leestnaen in aankondigingen van een verkooping: Perceel I wordt verkocht naet
recht van overpad over perceelII.

Overtoom .Rollebol.Overhaal.Een dubbelhellend vlak over een dam gelegd,
welke dam twee wateren van verschillend
peilvan elkaar scheidt en waarovervaartuigen kunnen getrokken worden met
behulp van een windas,welkein hetmidden ervan is opgesteld.
Overvette Zeep. Zachte zeep,111 tegenstelling met de scherpe, gele of groene
zeep. Zeep ontstaat door de verbinding
van loog met vet.Indien er m eer vet is,

dan de loog binden kan.bli
jft een deel
van het vet onverzeept en de gevormde

zeep is overvet.Er is dus geen vri
j loog

in de zeep, welke daardoor geen prikkelende eigenschappen heeft en zacht is,
bv.scheerzeep.
Overzoom naad.Platte naad;platte verbinding van twee stukken weefsel. M en
legt de stukken op elkaar, z66 dat de
rand van het bovenste een halven cm
over dien van het onderste uitsteekt.
M en stiktdan deranden op elkaar,legtde
stukken open, z66 dat de breede en de
smalle rand rechtopstaan. M en vouwt
dan den breeden rand over den smallen
heen om de rafelsweg tew erken,legtden
rand platop de stofen stiktdan nogmaals

(afb.blz.376).
Paaien (visscherij).Ri
jden,paren van

devisch,kuiten hom schieten.Paaiplaats:
vaste plaats waar een vischsoort paait.

Uitgepaaide haring: i
jle haring,haring,
die kuit heeft geschoten en mager is.

Paaien (zeevaart). Schieten, vieren,
botgeven van een kabelof van vischtuig.
Een kabelin het ruim paaien.

Paal.Afstandsmaatop Java en Sumatra.
Op Java 1507 meter,op Sumatra 1852
m eter.

PAALSTEEK- PAARDEKLINKERS
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Paalsteek (scheepvaart). Een lus aan
een scheepstros,dieniettoetrekt,methet
doel,dien lusom een meerpaalte leggen.
M en maakt op eenigen afstand van het
einde van den tros een kink, steekt het
einde,waar de luskomen moet,door den
kink heen, zonder aanhalen. Dan slaat
men het einde om het kruispunt van de
kink heen en steekthetopnieuw door de
kink.Erisdan een 1us gevormd,die niet

toetrekt(afb.blz.376).

den hun schepen,door ze metbladkoper
te beslaan. Tegenwoordig omgeeft men
palen in zeewater met een mantel van
beton. Drenken met creosoot geeft ook
goede bescherming, zoolang de creosoot
niet is uitgeloogd. Het W estindische
groenhartiseen houtsoort,dieden meesten
weerstand aan den paalworm biedt.
Paander. Haander.Ronde ofovalemand
met een hengsel,om eetwarentevervoeren

(fr. panier).Eierpaander (afb.blz.183).
Paanderen: op kraambezoek gaan (met
een hengselmand metlekkerni
jen).

Paalsteek.

Platte naad.Overzoomnaad.
Paalworm . Een weekdier, dat in zee
leeft en gangen boort in het hout van
schoeiingpalen, meerpalen en scheepswanden,om zich metdathoutte voeden.
In de 18de eeuw hield men bidstonden
om bescherming tegen den paalworm af
te smeeken.M en zegt,dat het hout van
de schepen van Columbus,zoodanig door
paalworm was beschadigd, dat het op

een bijenraatgeleek.
Erzijn verscheidene soorten paalwormen.
Dievan onze zeeën wordt 30 cm lang.In

Indië zi
jn paalwormsoorten van 180 cm

lengte.
DeO udeGrieken en Romeinen bescherm-

Paard (zeilvaart).Onder het kluifhout
(verlengde van den boegspriet) en onder

dera'szijn touwen met knoopen gespannen, waarop het scheepsvolk kan staan.
Die touwen heeten paarden of loopstagen.
In de bouwkundeiseen paard een drager,
een console.
Paardebil(veeteelt).Aangeborengebrek
bij het rund, bestaande in een zwakke
ontwikkeling van het spierstelsel van de

dijen,sterk afstekend bij de sterke ontwikkeling van de bilspieren.Gewoonlijk
is bij een paardebilook het beenstelsel
zwak en zijn de beenen dun.Hetgebrek
geeftbelemmering bijdeverlossing.
Paardeklinkers.De hardste en kromste
klinkers uit den veld-steenoven. M en

PAARDEKRACHT- PAKHARD EN

vindtdiehardeklinkersdichtbijhetvuur.
Ze zi
jn ten deele verglaasd en krom-

hetdan nog krachtin voorraad heeftvoor
brughellingen.Tweepaarden kunnen daar-

getrokken,maar zeer geschikt, om ereen
duurzaam paardenspoor in grindwegen
van te maken.

om in een stad,waarbrughellingenzi
jn,

Paardekracht. Een paardekracht een
maatvoorhetarbeidsvermogen van machines.In de werktuigkunde heet de arbeid,
welkeverrichtwordt,wanneereen lichaam,
dat een kilogram weegt,een meter wordt
opgeheven :een kilogrammeter.M en gebruiktdatwoord alseenheid van arbeids-

dezelfde vrachttrekken a1s een vrachtauto
van twintig paardekracht;elk paard ont-

wikkelt daarbi
j gemiddeld vi
jf paardekracht.
Hetspreektvan zelf,dathetbegrip paardekracht in de werktuigkunde niettemin

ongewijzigdisgebleven:75kilogrammeter.

Een lokomotief heeft ruim een kilogram
s
tel
ek
nk
no
gar
we
eozol
i
ja
anodi
ha
voor elke paardekracht,
wielomtrek ontwikkelt.

vermogen.James W att,de uitvindervan

de stoonlnlachine,kon naet die naaat niet

overweg.Zi
jsprak bli
jkbaarniettothem,
omdathi
jleefdein een ti
jd,toenhetpaard

Paardelijn (zeilvaart). Een tros van
kabelslag (drie of vier strengen ineen
gedraaid)van manilla ofvan hennep.

vermogennauw verbondenwas.Hi
jdrukte

Paardepoot (houthandel). Een bruine

met de begrippen trekkracht en arbeidshet arbeidsvermogen van machines dan

ookin paardekrachtuit.Bijdeberekening
van de trekkracht van een paard,kwam

mendestijdstotdeuitkomst,dateen trekkend paard in een secondeeen hoeveelheid

arbeid verricht, geli
jkstaande met het
oplichten tot 1 m eter hoogte van een
gewichtvan 75 kg.M en trachtte op deze

plek in hethout,dieeruitzietalsdehoef
van een paard.Deze plek is ontstaan op
de plaats,waar een tak is afgestorven of
afgezaagd, of waar de schors beschadigd
isgeweest.Hetnieuwehoutiszeeronregelm atig om dezeplaatsheengegroeid,zoodat
de houtnerf daar krom, onregelmatig en
warrig is.

wijze te ontkomen aan de vaagheid van

hetbegrip paardekracht in wetenschappe-

Paarlemoer. Parelmoer. Eigenlijk: de

li
jkenzin,evenalsmendathadgedaan met
hetbegrip ,,morgen'',a1s oppervlaktemaat

moeder der paarlen, de parelschelp, de
schelp van de pareloester,de zilverachtig

(deoppervlakte,welkemenineenmorgen,
een dag,kan omploegen). Een paarde-

glanzende, regenboogkleurige stof (koolzure kalk),waaruit de binnenvlakte van

kracht werd dus gerekend 75 kilogram-

de parelmoerschelp bestaaten dievan den
zelfden aard is,alsdeparels,die zich soms
in de schelp vormen.

meterte zi
jn.
Later heeft men nagegaan, in hoeverre
dieberekeningjuistwas.M en heeftnauw-

keurige trekmeters uitgevonden (remrosmolen van Visser)en vastgesteld,dateen

Parelmoerwordt uitChina,Japan,Indië
en Perzië aangevoerd en als stukjes voor

inlegwerk gebruikt.

paard somswe1 in staat was, 14 paarde-

kracht te ontwikkelen. De vergeli
jking

Pakharden (ijzerbewerking). Cemen-

van trekmachines met paarden kon niet

teeren, inzetten. Oppervlakkig verstalen

zuiverzijn,omdatvan machinesongeveer
de helft van hetvermogen aan wri
jving

van smeedi
jzerdoorhetin dierli
jkekool
te pakken en langen tijd aan gloeihitte
blootte stellen.Bijeen temperatuurvan
750 graden begint ijzer koolstof op te
nemen,waarschi
jnlijk doortusschenkomst
van koolmonoxyde.Hetijzerwordtdaar-

en aan eigen verplaatsing verloren gaat.
Voorts heeft een paard een groote over-

belastbaarheid:hetkan voor korten tijd,
indien dat noodig is, een veel grooter

krachtontwikkelen,dan bijgewoon werken. Voor brughellingen en slechte weggedeelten heeftdie overbelastbaarheid een
groote praktische beteekenis. Hierdoor
kan een span paarden een vrachtvan 4000
kilogram op hardewegen trekken,terwi
jl

doorhard.
W i1 men oppervlakkig verstalen, dan is

hetvoldoende,hetgloeiendeijzerin koolstofhoudendevloeistoffen onderte dompelen. M en gebruikt hiervoor geelbloedloogzout of olie. W il men wat dieper
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verstalen,dan omgeeftmen heti
jzermet
gebrand been,leder,koehoeven ofhoutskoolvan berkenhout.Daarna brengt men
het pak tot gloeihitte en onderhoudt die
eenigedagen.M en kan dan een verstaalde

thee uit Nederl. Indië.De helft daarvan
wordt uitgevoerd naar het buitenland.

Pakking (waterbouwkunde). Pakwerk.
W ilgenri
js, in bossen op elkaar getast,

laag van 1 mm dikte verkrijgen,terwijl
de kool bij harden met hardingspoeder

voor oeverbescherming. Zoo worden ook

ln open vuur of met onderdompeling in
olie slechts een laag van 0,1 m illimeter
kan verharden.

op elkaar gepakt.Op dat pakwerk komen

Het is gemakkelijker, een voorwerp van

zacht staal af te draaien en later te
harden, dan een hard stalen voorwerp
af te draaien en bovendien heeft deze

bi
j hetaanleggen van kribben,ri
jsbossen
zware steenen.

Pakking (werktuigkunde).W aterdichte
ofstoomdichtelaagtusschentweemachine-

werkwijze het voordeel, dat alleen de

onderdeelen.Pakking van werk (geplozen
touw),grauw papier,rubber,doek enz.
Pakking tusschen de :enzen (kragen)

oppervlaktegehard wordten dekern zacht

van tweebuizen,diewaterdichtaan elkaar

bli
jft,waardoordeweerstandtegenbreken

verbonden zi
jn.Afb.blz.138.
Ook wordt soms week metaal(lood en
tin) voor pakking gebruikt tmetallieke
pakking).

grooter is.

Pakhuismeesteren.Een bi
jzonderveem,
te Amsterdam en te Rotterdam gevestigd,
dat zich bepaalt tot den opslag,de verwerking en de veiling van thee.De naam

stamtuitden ti
jd der 0.1.Compagnie,
de eerste invoerster van thee uit China
naar Europa.De Compagnie sloeg de thee

op in een afzonderli
jk pakhuisen stelde

er beheerders over aan met den titel:
#,De pakhuismeesteren van de thee''. Na
de ophe/ng van de Compagnie werd de
theehandelregeeringszaak.De ambtenaren,
hiermee belast, behielden den naam van
pakhuismeesteren. In 1818 hielden alle
regeeringsbemoeiingen op en werd het

bedri
jfeen partikuliereinstelling metden

ouden naam.
De bestuurders hebben groote vakkennis
en staan den handel met hun raad ten
dienste.De thee wordtopgeslagen in het

pakhuis,yzondag''teAmsterdam (éénder
entrepotgebouwen), waar elke week een
veiling plaats heeft. Duizenden kisten

worden verkocht ,,op ceel'' (veemceel).
De goede naam der ,ypakhuismeesteren''
is voor de koopers een waarborg,dat de
hoedanigheid van de gekochte thee met
de monsters overeenkom t.
In 1826 werd de eerste proef genomen

Pakkingbus (werktuigkunde). llzeren
of bronzen bus,waarin zich de pakking
bevindt, die een draaiende as stoom- en
waterdicht afsluit. De pakking (touw,
hennep,katoen) wordt met een schroefstuk vastgedrukt tusschen de as en haar
omgeving.Zoo is deheen-en weergaande
zuigerstang van een stoommachine met
een pakkingbus stoomdichtin den stoom cylinder verpakt. De as van een stoom boot heeft een pakkingbus ter plaatse,
waar de as den achtersteven verlaat.
Pakkingkraan.Een waterkraan,waarvan
hetdraaiend deelmeteen pakking waterdicht is afgesloten, tegenover een plugkraan, die een taps geslepen stop heeft.

W aterleidingkranen zi
jn pakkingkranen.
Paknaald. Groote naald met een zwak
gebogen,plat ondereinde,waarmede men
zakkengoed,waarin goederen verpaktworden,dichtnaait.De naald is ook geschikt
om zakkengoed op manden te naaien,
daar het platte gebogen ondereinde goed
door het vlechtwerk kan worden heen-

gestoken (afb.blz.379).

om detheeplantop Java overte brengen
en in 1828 werd de Gouvernementsthee-

Pakpaard.Eenpaard,datgoederendraagt.

cultuuringevoerd.DeeerstetheeuitJava
kwam in 1835 onder de zorgen van de
#,Pakhuismeesteren'' te Amsterdam aan.

Thans komt 85 % van de aangevoerde

Paladijn.In deouderidderromans:een
ridderaan hethofvan Karelden Grooten,
ook van koning Arthur.

PALANKIJN-PALMPASCHEN

Thans overdrachtelijk: beschermer van
eenig ideaal,voorstander,ridderli
jkeheld.
Palankijn.Indischedraagstoelmethemel
en gordi
jnen.

Palissander.Fijne houtsoortvoor meubels.Er is Amerikaansch (donkerbruin),
Afrikaansch (kaneelkleurig)en Zuid-Amerikaansch (violet) palissander. Het hout
bevat veel zwarte hars.

kamwielen, :uiten, doozen en cliché's
voor houtsneden.M en sprak vroeger van
buksboomenhout, van busseboom en van
bosboom .
Palm paschen. Palmzondag. Bloemenpaschen zeggen deVlamingen.DeZondag
voorafgaande aan het Paaschfeest.De dag

gewijd aan de herinnering van Jezus'
intocht in Jeruzalem. ,,Gezeten op een
ezel''

staatin M attheus 21

,,kwam

Hijde Heiligestad binnengereden en de
schare begroette Hem met palmtakken,

welke zij op Zi
jn weg strooiden''. Vi
jf
dagen later wasechter de gezindheid van

hetvolkvan Jeruzalem geheelomgeslagen.
Het Paaschfeest is echter ouder dan het

Christendom :Omstreeksdezentijdvanhet
jaarvierden de heidenen hun lentefeest.
DeIsraëlieten herdachtenmethun Paasch-

feestde uittocht uit Egypte,terwijl de
oude Germanen dan een ommegang over
de akkers hielden ter eere van de aarde
in bruidstooi. En ook thans viert men
op vele plaatsen Palmpaschen a1shetfeest
dervruchtbaarheid van deaarde.Kinderen
loopen met een ,,
palmpaasch''of ,,Palm-

houtje'' een meidoorn,metvruchten en
lekkernijenversierd,ofmeteen haan van
brooddeeg gebakken op een stok (haantje
pik),die verder versierd is met groen,
sinaasappelen,slingers van rozi
jnen enz.,
zinnebeelden deraardschevruchtbaarheid.
Som sook meteen kransvankoekedeeg,het

zonneradvoorstellend.Invroegerti
jdwaren
Paknaald.
Palm hout. Hout van den palmboom ,
demaagden-ofboerenpalm.buxussempervirens,die in ons klimaat dwergachtig is,

doch in zuideli
jkerstrekentotzwareboomen uitgroeit.Van ouds was Aalsmeer de

plaats,waarpalmboompjesvoorheggen en
perkranden werden gekweekt.M en snoeide

ze daar totdierfkuren en voerde ze dan

naarAmerikauit.Tegenwoordigbeschouwt
men die boomen als knutselwerk.

Het palmhout,dat uitZuidelijkestreken
wordtaangevoerd isgeel,zeerfi
jnenhard
en geschiktvoordraaiwerk (afb.blz.85).
M en maakterdeurknoppen en handvatsels
voor gereedschappen van. Verder ook

heiligendagen en feestdagen een behoefte
voorhetvolk,datweinig àfwisselinginhet
leven kende.IndeM iddeleeuwenwerderop

Palmzondagdrukfeestgevierd.Gewoonlijk
hieldmeneen optocht,waarineenChristus-

hguuropeen houtenezelop wieltjeswerd

meegetrokken. Te Amsterdam trok men
met zoo'n ezelvan de St.Olofskapelnaar
de Oude Kerk; twaalf verpleegden van
het Oude M annenhuis liepen achter den
ezel en stelden de apostelen voor. ln

latertijdzijndiepalmezelslangzamerhand
verdwenen. In het Aartsbisschoppelijk
museum te Utrecht wordt er nog een
bewaard.
De katholieken houden op Palmzondag

vaakeen optochtmetgewijdepalmtakken.
Zi
j bewaren die thuis en hangen zebj
hun heiligenbeeldles.
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Paltrokm olen. Paltrok is de benaming
van een verouderd kleedingstuk, een

kortejasmetuitstaandeslippen onderden
gordel. Bi
j overdracht werd die naam,

houder noch een verbonden zekerheid,

nocheenpandheeft,om daarop zi
jn vordering te verhalen. Hij heeft alleen een

wegens den vorna,gegeven aan een soort
houtzaagnaolen, een onderkruier, die in

vordering op de bank,die den pandbrief
heeft uitgegeven en deze heeft hypothecairezekerheid op deonroerendegoederen,

zijn geheelop rollen gedraaidkan worden.

welke daartoezijn verbonden.
Uitdenaardvanhetbedrijfisteverwachten,

Volgens de ,,vereeniging de Holland-

sche M olen'' zijn er nog 7 van zulke
molensin onsland over.Zi
jzijn te her-

dat een hypotheekbank weinig andere

schuldenheeft,dan dieontstaan zi
jn door

kennen aan de kap, die den vorm heeft

uitgifte van pandbrieven. De pandbrief-

van een halven cylinder.Aan de zi
jde,

houders zi
jn dus de grootste crediteuren

afgekeerd vandewieken,staateen makelaar

en voor hen maakt het weinig verschil,

tspits)op de kap.De paltrokmolen ,,De

of zij een bepaalde zekerheid op vaste

Pet'' ziet men van het station Zaandam

goederen zouden bezitten, of wel,dat de
hypotheekbank die heeft.
In Duitschland staan de hypotheekbanken
onder staatstoezicht en pandbriefhouders
hebben daar boven andere schuldeischers

aan de W estzijde.Een model van een
paltrokmolen bevindtzich in het Ri
jksmuseum te Amsterdam.

Panboor (heelkunde).Schedelboor,trepaan, cirkelvormige boor, waarmede een
rond stuk uithetschedeldak kan geboord
worden.

den voorrang.In ongunstige zakenti
jden
worden pandbrieven gewoonli
jk lagerverhandeld dan staatsobligatien.De oorzaak

daarvan is,datin zulkejaren dewaarde

gedeelte van een kanaal tusschen twee

van de panden verminderd is.Vele schuldenaren van de bank doen ook de voorgeschreven a:ossingen nieten hun persoon-

waterkeeringen (slllizen).

li
jkvermogen,datmedeonderdezekerheid

Pand (waterbouwkunde).Kanaalpand:

is begrepen, is in waarde gedaald. De

Pandbeslag (rechten). Beslag, dat de

schuldenaren, die geldelijk sterk staan,

verhuurder van een onroerend goed in
gevalvan wanbetaling van den hullrder,
mag leggen op de zich in of op het goed
bevindende goederen,ook die,welke aan
een ander toebehooren. Deze goederen
hebben voorrechtvoorde betaling van de

lossen regelmatig hun hypotheken af en

huur,d.
w.z.uitdeopbrengstbijgerechteli
jke verkooping moet eerst de huur-

de voldoening van een schuld daarop te
kunnen verhalen.De roerende zaak moet

verhuurder gedurende korten tijd na de

schuldenaar. De schuldeischer mag zich
het pand nimmer zonder openbaren verkoop toeëigenen.

schuld en kunnen daarna pas de andere
schulden voldaan worden.
W anneer de huurder degoederen van het
onroerend goed heeft weggevoerd,kan de

wegvoering (14 dagen voor goederen ter
stofeering en 40 dagen voor goederen

de mindersterken blijven over.
Pandrecht.VolgensonsBurgerlijk W etboek is pandrechteen zakelijk recht(zie
aldaar) op een roerende zaak,ten einde
daartoeuitdrukkelijkin hetbezitvan den
pandhouder gesteld worden (pandbeslag).
Zi
j blijft echter het eigendom van den

Depandhouderisbi
jfaillissementvanden

behoorend toteen landhoeve)nog beslag
latenleggen(art.758-763W b.v.Burgerl.
Strafvordering).

schuldenaar boven andere schuldeischers

Na het pandbeslag worden de goederen
verkocht, wanneer de rechtbank het
beslag geldig heeftverklaard.

Panharing.VerscheZuiderzeeharing,ongezouten aangevoerd en ongerookt ver-

Pandbrief. Een schuldbrief, uitgegeven
door een hypotheekbank.De naam pandbriefisingeburgerd,hoewelde pandbrief-

Panvisch (keuken).Voorgerecht,bereid
uitgekookte stokvisch,rijst,aardappelen,

bevoorrecht.Zi
jnvorderingheeftvoorrang.

kocht.Gewoonlijk wordtzegebakken.
boter, peper,zout,mosterd.Destokvisch

PAPEGAAISTOK- PARDOEN
wordt te voren van alle graatontdaan en

fi
jngemaakt.Het mengsel wordt in een
vuurvasten schotelmetpaneermeelbedekt
en gestoofd.

Papegaaistok (zeilvaart). Omdat een
schip met drie masten beter bestuurbaar
isdan een mettwee masten,hebben sommige zeilschepen een kleine bezaansmast

(achterste mast),,die druilmast heet.Het
zeil is bij zulke schepen regelmatiger
verdeeld dan op tweemastschepen. De
schoothoek van het zeil van den druilmaststeektachter het schip uit.Om dien
schoothoek te bevestigen, wordt naar
achteren depapegaaistok uitgestoken,voor-

zien vaneenblokschi
jf,waaroverdeschoot
binnenboord kan aangehaald en gevierd
worden. De papegaaistok houdt dus het
achterzeiluit.
Papegaaienziekte. Een besmet
telijke
ziekte der papegaaien en parkieten,welke
ziekte ook op den mensch kan overgaan
en ook kan>ries kan besmetten. Reeds
sinds een halve eeuw is de ziekte bekend
en beschreven, maar de gevallen waren
zeldzaam. In 1929 was er een groote
sterfte onder de papegaaien in Amerika
en kwamen erin Duitschland en Engeland
en verderover de geheele wereld gevallen
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Als proefdieren zijn muizen,marmotten
en konijnen bruikbaargebleken,alzi
jn ze

wat minder vatbaar voor de ziekte dan
vogels.
W anneerde smetstof zich in den mensch
heeftontwikkeld,is ze zwakkergeworden,
zoodat besmetting van mensch op mensch
niet vaak voorkomt,evenmin als besmetting van papegaaien door menschen. De

ontwikkelingsti
jd van deziekte is bijden
mensch 1- 2 weken. Kinderen beneden

10jaarzi
jn ongevoelig en personen onder
20jaarwordenzeldenziekendanverloopt
de ziekte licht.De sterfte in 't algemeen

is 10- 20 %.

Papesteen (bouwkunde).Paapsteen,een
soort m inderwaardige Belgische baksteen.

PapiniaanschePot.Autoklaaf.Inrichting
om waterdamp onder hoogen druk te
brengen.In 1681ontdekte Papin,datmen
in een afgesloten pot,hetwaterhoogerdan

tot 100 graden kan verhitten. Bi
j twee
atmosfeer druk bereikt het water in den
pot een tem peratuur van 120 graden en

bijtoenemendendruk,gaatdesti
jgingvan

van papegaaienziekte bij menschen voor.

de temperatuur nog sneller.
Tegenwoordig past men deze vinding op
velerlei gebied toe: Verzeeping van vet
om vetzuur voor de stearinekaarsen te

inArgentiniëdesti
jdsgelegenheid gegeven

winnen, vulkaniseering van rubber(met
zwavel),verduurzaming van groenten in

M en vermoedt,dateen vogeltentoonstelling

heeftvoordeverspreiding van desmetstof.
In Amsterdam kwamen er in 1929 drie

gevallen van deziekte bijmenschen voor

blik,ontsmetting van goederen,verbandstoffen, instrumenten. Ook kookt men
slecht gaar wordende boonen op deze

en laternog zesgevallen in twee gezinnen,
ieder met een zieke papegaai.

wijze, waarvoor keukentoestellen in den
handelzi
jn.

De ziekte begint bi
j den mensch met
hoofdpijn en duizeligheid en verloopta1s

eenlongontstekingmetverspreidehaarden;

zware hersenverschi
jnselen gaan ermee

gepaard; de papegaaien hebben diarrhee.
Inmiddels is men van de smetstof meer
te weten gekomen en hetis gebleken,dat
die, evenals die van pokken, mond- en
klauwzeer,hondsdolheid en mazelen,door

Paplam , papveulen. Een 1am of een
veulen, dat met de :esch wordt grootgebracht.

Pardoen (zeilvaart).Lijnvanstaaldraad,
die de steng (kerlengstuk van den mast)
naar achteren en terzi
jde steunt. De

defi
jnstehltersheengaatennietonderhet

pardoens loopen dus van de steng naar
bakboord en naar stuurboord in achterwaartsch'
e richting en worden vastgemaakt

tegenuitdrogen,vandaardatzegemakkeli
jk

achter de plaatswaar de wanten (stagen,
die van den masttop zijdelingsgaan)en
bakstagen (die van den ondermast zi
jdelings en naar achteren gaan) bevestigd

microscoop te zien is,doordat ze te klein
isvoorwaarneming.Desmetstofkan goed

van devogelkooiop den mensch overgaat:

zi
jverstuift,a1sdevogelmetde vleugels

slaat.

worden.W at de bakstag van den onder-
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mast is, is de pardoen of stengepardoen
van de steng.

Parel.W itachtig,rond klompje uitkoolzurekalkbestaande,datzichvormtrondom
een klein,vreemd voorwerp,dattusschen
deschelpen van een pareloesterisgeraakt.

Paring (bouwkunde). A/itting, een
schreef, een driehoek, Nvelke rnet kri
jt
over aan elkaar passende bouwdeelen
getrokken wordt om deze deelen later

gemakkelijk te kunnen terugvinden.Een
paring erop zetten (afb.blz.3822.

Parels zi
jn verschillend van grootte;van
een speldekop toteen duivenei.Depaarlemoerglans wordt niet door een kleurstof
veroorzaakt, doch ontstaat doordat door-

schijnende laagjes van verschillendedikte
onregelmatig op elkaar liggen, waardoor

hetlichtop velewijzen weerkaatstwordt.
Parels worden veelalverzameld door duikers, die de pareloesters,welke op de
koraalriffen groeien,naar boven brengen.

Soms duiken zij 15 meter diep en vele

malen op een dag.Ook legt men pareloesterputten aan. M en brengt soms een
zandkorreltusschen de schelpen om aldus
den groeivan een parelop te wekken.

Voorts noemt men pareleen knobbeltje
op een hertengewei,een witte vlek op het
hoornvliesvan hetoog en een zeer kleine

letterin de boekdrukkeri
j.
In samenstellingen :parelgort,parelcokes,
parelgrind en parelerwten bedoelt men :

van geli
jkmatige,geringe grootte.
Parelerwten. Groene erwten in een
draaiende trommel geraspt en gepeld.
Zet men de bewerking langer voort,dan

Paringen op de latjes . Vittingen .

vallen de lobben uiteen en krijgt men

Parlevinken (scheepvaart).Vroegeront-

spliterwten.

moette m en vaak vreemde kooplieden,
die alreizendeeen kleinen handeldreven.

Parelgort. Zi
jn de gerstekorrels alleen

Zijspraken koeterwaalsch,zi
jparlevinkten

v>n de schilontdaan,dan spreektmen van
gepelde gerstofvan gort.Dezebewerking
geschiedt in den pelmolen. Zet men
haarvoort,dan worden ook detoppen van

de korrels afgeslagen en kri
jgen zij den

bolvornn. M en spreekt dan van parelgort
of van geparelde gerst. Parelgort is dus
kleiner van korrel dan gewone gort en
vlugger gaar.
Parelgrind.Gezeefdegrind van degrootte
van een hazelnoot; voor grindwegen.

Parelziekte (veeteelt). Tuberculose bi
j
hetvee,waarbi
jtuberkels(witte knobbelties)in deorganen gevonden worden.

een vreemde taalen zoo noemde men dat
handelen ,,parlevinken''.
Thans verstaat men onder parlevinken :
meteen bootje langs de schepen in de
haven ofop de rivieren varen,om waren
te verkoopen aan de opvarenden. De

kooplieden heeten parlevinkers, kistjesmannen, kadraaiers of zoetelaars.

Part (scheepvaart). Gedeelte van het
touw van een takel.Hetvaste part is het
gedeelte tusschen de blokken.Hethalende
part oflosse partof loopende part is het
losse einde.Het luie part is het einde,
dat vastgemaakt is.

Parijsche punten. Een soort draadnagels.

PARIJSCH GROEN-PAUW IES
Parijsch groen. Schweinfûrter groen,
arsenigzuurkoper,een vergiftig kristalli
jn
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matrijzen maken, waarmede de letters
worden afgedrukt.

poeder,metfelgroene kleur,dat vroeger

alsverfstofgebruiktwerd.Erzijn vroeger

Patrijspoort.Een rond glazen raampje,

veel vergiftigingsgevallen door groen be-

in koper gevat, als venster dienend in

hangselvoorgekomen en Parijsch groen

scheepsruimten. Deze poorten zijn van

werd daarom alsverfstofverboden.Thans
is hetalszoodanig geheelvervangen door
teerkleurstoffen. Het wordt nog gebruikt
om insecten te dooden. M en mengt het
met kalkwater en bespuit er ooftboomen
mee tegen ringelrupsen, wintervlinders,
spinselmotten.Ook wordthetmetvochtige
zemelen gemengd en op weiden gestrooid,

welkete li
jden hebben van emelten.

zwaar glas gemaakt om de kracht van

tegenspattend water te weerstaan (afb.
blz.383).Zij worden gesloten met een
sterken knevel
JY
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Pastinaken.Pinksternakels, witte penen,

(pastinaca sativa) groeien op kleistreken
in het wild en worden in W est-Brabant
nOg in kleine hoeveelheden verbouwd
VOOr veevoer.Zi
jworden ook alsgroente

gegeten.Pastinaken bevatten veelgeurige
vetzuren en geven aan de melk een aangenamen geur.In Engeland voertm en ze
vaak aan paarden.
Patentolie.Gezuiverderaapolie.Dezuivering geschiedt door zwavelzuur. W erd
vroeger in lampen gebrand.

Paterstuk (keuken).Vierkantstuk rundvleesch met been,gesneden van de lange
rugspieren, dus vleesch met ribben en
wervels.

De slagerrangschiktzi
jn soorten ribstuk

naar de vleeschdikte en spreekt van :
voorste ribben,achterste ribben, lendenstuk, paterstuk.
Het paterstuk is zeer vleezig.Nadat het
is gebraden, neemt men het been eruit

en snijdt het vleesch in schi
jven,welke

men op elkaarop de losse beenderen legt,
voordat het wordt opgediend.
Aldeze ribstukken worden ook gezouten
en gerookt in ons land ingevoerd als
Hamburger Rib.

Patrijs (lettergieteril). Stempel voor
eenmatrijs,waarinlettersgegotenworden.
Metbehulp van één patrijskan men vele

Bootje metberghout,patri
jspoorten.
Patsen(bouwkunde).Leempatsen.Ongebakken, leemen steenen, die gebruikt
worden om muren te metselen,die weinig
te dragen hebben;een goedkoope bouwstofdus.M en mengtde steenen metvlas-

liemen,kaf,hakselen dergeli
jke,om te
maken,datzenietteveelkrimpen bijhet
drogen en geen barsten kri
jgen.

M en metselt ze steeds op een onderlaag
van hardgebakken steen, omdat ongebakken steen veelvocht optrekt.De maat
van patsen is grooter dan van baksteen,
n1. 15 x 15 x 30 cm .

Patiin.Groeneroestlaagop bronzenvoorwerpen. Lat. patina: schotel. Antieke
bronskleur.

Patijtschelaag (bouwkunde).Koplagen
der metselsteenen in een muur (afgeleid
van fr.boutisse).Hetstaand verband van
metselwerk vertoontbeurtelingspati
jtsche
en strek
-sche lagen.,d.w.z.lagen met den
kop naar voren en lagen met den langen

kantnaarvoren (afb.blz.290).
Pauwies. W estindische pauw, een soort

boomhoen,die, evenals een pauw, zi
jn
staart opzet.

PEEK-PELZIJDE
Peek. Oude strandwachter te Scheve-

ningen. Peekbroek, (pikbroekl, vroeger
varensgezel.

Peem (landbouw).Kweekgras,titricum
repens,een lastig onkruid in hetbouwland.
Peem heeft een langen wortelstok met
lange uitloopers.M en verdelgtpeem door
de wortels uit den bouwgrond te ver-

wijderen.
Peesklap (paarden). Peesgal.Een verdikking van de peesscheede achter de

pi
jp (het1id onder de knie).Hetis een
belangri
jk gebrek, omdat de verdikking
na een groote inspanning gemakkelijk
opzwelt,doordater vochtin komt,en de

peesscheededan ti
jdelijk pi
jnlijk is.
Peesknoop.Een rond,veerkrachtig,ver-

schuifbaargezwelletjeaan derugzijde van
den polsvoorkomende in de buurtvan de
strekpezen van de vingers. Zoo'n peesknoop bevat een geleiachtig vocht. Het

gezwelletje is onschadeli
jk.
Peet.Peetvader,peter,doopvader,doop-

Vroeger werd als merkteeken in maten
een pen ofnageldwars doordekan geslagen.Latergebruikte men een rand ofeen
groeve a1s merkteeken.Totden pegelvol.
Verder is in de studententaal een pegel
een gulden.

Pel. Oudtijds de naam van een kostbarezi
jdenstof,metgouddraaddoorweven,
voor statiekleeding.

Thans linnen en halflinnen,met blokjes
en oogjesop hetpatroon,in tegenstelling
met damast, dat een gebloemd patroon
heeft.Damasten,pellen en tafelgoederen.

Pellengoed (tafellakens, servetten, handdoeken). In pkoord-Brabant heeft nAen
pellenweveri
jen en linnenweverijen.
Voorts is een pel het kleed boven het

heiligdom in kerkelijke optochten en
boven hooge geestelijken gedragen.Baarkleed,doodskleed,lijkkleed,depelop de
doodkist.

Pelen (leerlooier).Ontharen.Gepeelde
huid.

heffer. Eigenlijk degene, die het kind
ten doop houdt.Bi
j de katholieken ook
de getuigen bi
jhetvornxsel.

Pelser (visscherij).Sardien.Een vischje,
dat op een haring geli
jkt,doch kleiner

dat bi
j iemandsdoop getuige is geweest
en in het bijzonder degene,naar wien

van kop en staart en vervolgensin oli
jf-

Thans de benaming van het familielid,
de doopeling genoemd wordt.

Eertijdsgafdepeetaanhetkind een naam
en daarbijnam hijde plichtop zich,in

is en dikker.Het wordt op de Fransche
en Portugeesche kust gevangen, ontdaan
olie gekookt.De.schubben zitten zeervast.
Erisveelverschilin hoedanigheid alnaar
de soortvan olie,die men gebruikt.Eris

veelnamaak:de Noorsche sardienen zi
jn

het geval,dat de ouders zouden sterven
of hun ouderplicht zouden verzuimen,
voor hetkind te zorgen.Het was toen het
gebruik,datdepeethetkind een geschenk
gaf:de petegift ofpillegift.Dikwi
jlswas
de peetde oom ofde moeivan hetkind :
petemoei(peettante),peetoom.

meestal sprotten. De Fransche sardienen

Peg.Houten pin of spie.Schoenpeg:om
de zolen te bevestigen.
W orstpeg: de dorens van een meiboom ,
waarmede men een worst dichtsteekt.
Peg van een schaaf: de wig, waarmede
men den beitelvastzet.Afb.blz.60.
Pin,waarmedemen een tentaan den grond

dathetnietgevi
jld kan worden.
Pelzijde. Zijden draad van een bepaalde

vastzet ofeen paaltje,waaraan men (in
Brabant) koeien en geiten vastbindt.
Pegel.Verwantmetpeg:pin.Een merkteeken boven in maten voor vloeistoffen.

zijn debeste.
Sardi
jn iseen andervischjeuithetgeslacht
derharingen.Het wordt gezouten en gerookt en heet dan sprot.

Pelzig (metaalbewerking). Pluizig of
pelzig heet een metaal,dat zoo week is,

dikte.De dikte derdraden van de cocons

derzijderupsen isniet voor e1k tonnetje
dezelfde.Soms neemt zelfs de draad van
denzelfden cocon naarbinnen in dikte af.

Bijhetafhaspelen worden dedraden naar
dediktegesorteerden pelzi
jdeisdedikste
maat.Van pelzi
jde maaktmen halfzijden
stoffen.Hetwoord pelisafgeleid van het

Latijnsche woord pilus:haar.

PEN- PERKAM ENT
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Pen. In Amsterdam iseen pen een taak,

Pens. De grootste der maagafdeelingen

een werkje.Eerti
jds washet gebruik bij

van deherkauwendedieren.Hetslijmvlies

allerlei werk, dat op toerbeurt verricht

werd,een pennetjetesteken bi
jden naam
van hen,die op de werkli
jst voorkwam.
Bi
jdepen af:elkop zi
jn beurt.W erken
bij de pen: om beurten.Pengeld:een
kleine geldsom, welke werd ingehouden
van hetloon om zich teverzekeren,datde
arbeiderzouterugkomen.Pendagen,wachtdagen, de eerste dagen van een ziekte,
welke niet voor uitkeering van ziekengeld
in aanmerking komen.

is bezetmethoornachtige tepels.De pens
en haar aanhangsel:de muts, ontvangen
hethalfgekauwde voedselen een deelvan
het water. De vertering, vooral van de
celstof, begint hier. Er ontstaan gassen,
die medewerken tot de terugbrenging
van hetvoedselin den bek,om herkauwd
te worden. Na de herkauwing gaat het
in de boekmaag, welke veel kleiner is,
en dan in de lebmaag.

Peperkoren (geneeskunde). Eigenlijk:
peperkorrel,zaadkorrelvan de peperstruik.

Bi
jvergelijking:destipvormigebloedingen
onder de huid bij zware besmettelijke
ziekten (vooralbijpest).
De dichter Cats had indertijd een vrij
zakelijke opvatting van de roeping tot
eenig vak,toen hi
j dichtte:W aer yder
even ri
jck, wie sou het koren sayen?
W aersouereen hetlijfgaan waegen voor
't lant? W ie bi
j de siecken gaen,daer
peperkoren brandt?
Tegenwoordig spreekt men van stipvormige bloedingen

Perkanaent. In den ouden tijd schreef
men in de Oostersche landen op een soort
leer, dat spoedig naar de W estersche
landen werduitgevoerd.Destad Pergamum
in Klein-Azië leverde een leersoort, die

bi
jzondergeschiktdaarvoorwas;van den

Pen- en gatverbinding.

Pen-en gat-verbinding (tim merman).
Een houtverbinding,waarbi
jeen versmald
eind(depen)vanéénderstukkengestoken
wordtin een opening van hetandere stuk.
De verbinding wordt verzekerd door een

houten stift(afb.blz.385).
Deuren en kozijnen hebben een pen-en
gat-verbinding.Voorhetmaken der gaten
gebruikt men een steekbeitel en een
hamer.In fabrieken geschiedthetmeteen
zoogenaamde steekbank. Voor het maken
van pennen aan de einden van een stuk
gebruiktmen zaag en beitelen in fabrieken
gebeurt hetmet de pennenbank.
W oordverklaring.

naam van die stad ishetwoord perkament
afgeleid.Spoedig werd het ook in Europa
gemaakt uitvellen van kalveren,paarden,
ezels,geiten en schapen.De oppervlakte
der huiden werd met puimsteen glad-

gemaakten bestreken metkalk,li
jmwater,
loodwit,kri
jten olie.Hetfi
jneperkament
komt van kalfsvellen.De eerste prachtige

voortbrengselen der boekdrukkunst (de
wiegedrukken)zijn op perkamentgedrukt
en in varkensleergebonden.Velekostbare,

beschreven perkamenten zijn later mis-

bruikt ona er boekbanden van te naaken.
lfanaaak-perkannent konat van pezen,
darnaen en afvalvan huiden.Perkanaentpapier maakte men eerst van gewoon

papier,dat metgips en lijmwater werd
bedekt. Tegenwoordig maakt men per-

kamentpapier op andere wijze: Men
maaktgebruikvan deeigenschapvan cellu25
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PERKOENPALEN- PEST

lose (de celstof van het hout) om door
inwerking van zwavelzuuren van salpeterzuur geheel van aard te veranderen en

wel in een gummiachtige,doorschi
jnende

stof,houtdextrine,een vorm van celstof
met een kleiner molecuul.Hetzelfde verkri
jgt men doorlangdurig malen in hollanders. Die houtdextrine wordt uitgewasschen,gedroogd,gewalst en geglansd
en heeft dan de eigenschappen van de
perkamenten schapenhuid verkregen.Perkamentpapierisnietaan bederfonderhevig
zooals perkament en daarom gebruikt
men het,om er :esschen met vloeibaren
inhoud mede af te sluiten. Perkamentpapiergebruiktmenverdervoorspeelgoedtrommels.

lijke darmziekte, veroorzaakt door oerdiertjes.Vroegergebruiktemendien naam

voor alle darmziekten, welke gepaard
gingen met persingen en bloedafgang.

Uitoude beschrijvingen blijkt,dat echte

dysenterie vroeger vaker voorkwana dan
tegenwoordig.In 1556 heerschte deziekte

in Holland; zi
j werd door Pieter van

Foreestbeschreven.In 1624 in Dordrecht,

waarvolgensVan Beverwi
jkinhetziekenhuis100 perslooplijders waren. In 1737
kwam te Nijmegen een groote epidemie
voor, door Degner beschreven, die de

besmetteli
jkheid duideli
jk aantoonde.

Peste Een besmettelijke ziekte,waarvoor
knaagdieren bi
jzonder vatbaar zijn. De
geschiedenis van de pest begint reeds

Perkoenpalen.Palen van eiken-,wilgenof dennenhout en van 1.60 meter lengte
en 30 cm omtrek. M et perkoenpalen
beschermt men dijkhellingen.M en slaat
ze in den grond,om bazaltblokken te
steunen.De palen moeten zi
jn ontschorst,

vöör onzeJ
'aartelling.Uit oude beschrijvingenblijkt,datzijin 1200vöörChristus
reeds een plaag van de Filisti
jnen was.

gekruind en gepunt, liefst van gelijke

geheelEuropa,waarde kruisvaardershaar
van Italië uit hadden verspreid. Italië
zelf verloor de helft van. zi
jn bevolking
en Venetië drie kwart. Geheele steden
stierven uit.M en sprak toen van de zwarte

dikte over de geheele lengte en zonder

doode kwasten (afb.blz.386).

Gekloofde perkoenpalen worden uitdikke

palen gemaakt,zijn dusnietrond.

Beruchtwasdepestin de zesdeeeuw vöör

Christus in het Romeinsche rijk. In de
jaren 1340- 1351 heerschte zij hevig in

pestenvandenZwartenDood.Hetschi
jnt,
dat de stad Ilperen zwaar geteisterd
werd,(dedoodvanIlperen);velebewoners
vluchtten in 1350 naar ons land en vestigden zich te Leiden, dat haar beroemde

weveri
jen aan die vluchtelingen dankt.
De pest had een vernietigenden invloed
op debeschaving en op dezeden;erkwam
een algeheele verwildering. Iedereen bereiddezich op den dood voor;men werkte

nietmeer en men verbraste zi
jn geld en
Een stapelperkoenpalen.

goed, waardoor later een algeheele verarming der bevolking ontstond. M en
schreef toen de pest toe aan vergiftiging
van het drinkwater, waarvan m en de

Joden de schuld gaf. Op vele plaatsen
Persgas. Lichtgas of oliegas, in stalen
cylinders geperst en verder ook lichtgas,
dat meteen perspomp door lange,dunne
buisleidingen naar plaatsen op grooten
afstand geperst wordt,om daar gebruikt
te worden in zgn.persgasbranders.

werden deze vernaoord.
In onsland kwam tusschen de14deen 17de
eeuw telkenspestvoor.In 1630 heerschte
de ziekte hevig te Amsterdam. Uit dien

tijd dagteekenthetbekendePesthuijs,dat
voor korten tijd is afgebroken. Ook in

Persloop (geneeskunde). Roode loop.

Duitschland heerschte toen de pest; in
Oberammergau stierf de helft der bevol-

Oudenaam voordysenterie,een besmette-

king.Volgens het gebruik van dien tijd
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trachtte men de ziekte daar door opvoering van heilige spelen te bezweren.

Men speelde de li
jdensgeschiedenis van
Christusen men beloofde,die spelen elke

tien jaar te zullen herhalen,een belofte

welke m en tot den huidigen dag heeft
gehouden.
In 1894 kwam depestin China,Voor-lndië
en Egypte;sedert2 eeuwen wasdaargeen
pest geweest. In 1911 heerschte ze voor

heteerstop Java;heteinde ervan isnog
niette zien.
In Europa behooren de groote epidemieën
thanstothetverleden.Nu en dan worden
enkele gevallen in havensteden gemeld

en in Parijs komen telken jare eenige
gevallenvanpestindevoddenraperswijken
VOOr.

middel heeft het pestserum waarde; in
vele gevallen verloopt echter de ziekte
zoo snel, dat het m iddel te laat komt.
Gelukkig leeft de pestbacil buiten het
lichaam niet langer dan acht dagen,ook

in hetwaterniet.W elvindtmen haarbi
j
herstellenden nog 3- 6 weken in hetbloed.

In deinrichting PasteurteBandoengzijn

proeven aan den gang metvaccins,doode
pestbacteriekweeken of verzwakte levende
bacillen,welke na inspuiting den mensch
onvatbaar voor pest moeten maken.
Tot dusver volgde men een anderen weg
ter voorkom ing der ziekte. De bestudeering van de rattepest heeftgeleerd,dat
dehuisratde schuldige is.Deze rattesoort

zoektdemenscheli
jkewoningenop,terwijl
derioolratden mensch mijdt.Eigenaardig

Een Japansch gene
esheeren een Franschman ontdekten @ln 1894, onafhankel
i
jk
van elkaarde pestbacil,welkein hetbloed

ishet,datwaarde rioolratleeft,dehuisrat

van pestli
jders te vinden is,doch vooral
in de klieren en in de milt.Zi
jkomtbij

Europa verjaagd.Zoo is het begri
jpelijk,

builenpest in het lichaam door kleine
huidverwondingen (vlooiensteek) en bij
longpest door inademing van speeksel-

verdwi
jnt.Deze rioolratis uit China in
Europa gekomen en heeft de huisrat in

datvroeger,toen men gewoonwas,voedselvoorraden in huis op te slaan,de huisrat
veelvuldig in de huizen voorkwam en de

pest zich gemakkelijk kon verspreiden.

droppeltjes, een regelrechte besmetting
dus van naensch op m ensch. Longpest
is echter zeldzaam .
Builenpest verspreidt zich anders dan

Thans komen huisratten niet meer voor
en daarmee isde kans op een groote pestepidemie verdwenen. ln Indië is dat
anders.Daarisde huisratalgemeen en de

longpest; de pestlijder,indien hij geen

bestrijdingvandepestisdaardebestrijding

longontsteking heeft, is, wat regelrechte

besmetting betreft, niet gevaarlijk. De

besmetting geschiedt door overbrenging
van de bacil door vlooien van pestzieke
ratten. Daar de maag van een vloo een
inhoud heeft van een halven kub. mm .
en in 1 cm3 rattenbloed ongeveer 100
millioen pestbacillen kunnen voorkomen,
bevat een met bloed volgezogen vloo
50.000 bacillen.Ook de ontlasting van de
besmette vloo bevat levende pestbacillen,
welke hun weg door de huid naar het

menscheli
jk lichaam vinden,indien zi
jin

krabwonden gewreven worden.Iedergeval
van builenpest is afkomstig van een zieke
rat.Derattenvloo gaatoverop den mensch
en demendchenvloo op de rat.Besmetting
van den mensch door menschenvlooien

komt zelden voor. Eigenlijk is de pest
een knaagdierziekte en geen menschenziekte.

Terwijlbuilenpest nog genezen kan,is
longpest altijd doodeli
jk. Als genees-

van den huisrat.
In 1915 en 1916 zi
jn in Indië millioenen
besteed aan hetratvrijmaken van huizen
in depeststreken.Dehuizen worden afgebroken en z66 herbouwd, dat de rat er
zich nietondervloeren en in schuilplaatsen

nestelen kan.Nietalti
jd werktde bevolking daaraan mede, niettegenstaande zij
kon waarnemen,dat de soldaten, die in

ratvrijewoningen verbleven,deziekteniet
kregen,terwi
jlbi
j de bevolking ervelen
stierven. Tegenwoordig verkent men de

ziekte door bi
j verdachte gevallen het
vochtteonderzoeken,datisverkregen door

denmiltsteekop hetlijk.Menisdaardoor

althans van de uitbreiding op de hoogte.

Te Pari
js heeftmen een dienst welke in
gevaarli
jkewijken,waar ratten veelvuldig
voorkomen (voddenraperswijken),geregeld

ratten vangten deze op pestbacillen onderzoekt.Aldus houdtm en daar toezicht op
het pestgevaar.
Zeeschepen, welke uit pesthavenskomen,
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worden tien dagen in quarantaine gehou-

den, waarbij wordt nagegaan, of zich

weerstandsvermogen. Kenmerkend VOOr
hoenderpestishetsnelleverloop,degroote
sterfte,zonder dat men in de ontlasting

voordoen.Deontwikkelingstijd derziekte

cholerabacillen vindt.Deontwikkelingsti
jd
derziekteis3- 5 dagen,zoodatmen bij

nieuwepestgevallen onderdeschepelingen

na de besm etting is vierdagen.Ingevolge
een internationale overeenkom st in 1903

teParijsgesloten,heeftelkezeehaven een
geregelden dienst tot ratvrijmaken van

nieuw gekochte hoenders volstaan kan,
met ze een week afgezonderd te houden,

schepen.

om zekerte zijn,datmen de ziekteniet
binnenhaalt.Behandeling isbijhoender-

Laboratoriumbesmettingen bij het pestonderzoekzi
jndikwi
jlsvoorgekomen.M en

pest niet van waarde.In België komt de
ziekteveelvuldigervoordan hierte lande.

zoektdepestbacillen in de klieren,dem ilt

MtTzl
penspesjishonderd jaargeleden voor

en hetlongweefselvanli
jken,welkeonder
verdenking van pestzijn.De verzending

heteerstin Amerikawaargenomen en heeft
zich daarna over Europa verspreid. Er

van die organen naar het laboratorium
mag niet metde postgeschieden wegens

sterven jaarli
jks vele varkens aan. Ken-

besmettingsgevaar bi
j breken van de

merkend is de uitslag en de ontstoken
oogleden, de dunne stinkende ontlasting

verpakking.Hetonderzoek geeftin zeven,
soms reeds binnen twee dagen antwoord

en degrootesterfte.Meestalvolgtnavijf
dagen de dood en men vindt bi
j li
jk-

op devraag,ofpestbacillen zijn gevonden.

opening zweren in den dikken darm en
ontsteking in luchtwegen en longen.Soms
is de ziekteslepend.De besmetting heeft

toenvanAmerikaanschepest(gelekoorts)
envan Russischepest(miltvuur).Uitdien
ti
jddagteekenenookdenamenrunderpest,

plaatsmettyphusachtigebacillen,datzi
jn

Vroeger verstond men onder den naam
pest alle heerschende ziekten.M en sprak

vogelpest, hoenderpest, varkenspest. Het

zi
jn verschillende ziekten,welke metde
eigenlijkepestniettemaken hebben.
Runderpestleidttotversterfvan allesli
jmvliezen,is zeer besmettelijk en verloopt
doodeli
jk. Vroeger kwam deze ziekte
algemeen voor. In 1862 stierven in ons

land bi
jna alle koeien aan runderpest,
zoodat men het weiland ging scheuren,
omdat er geen vee meer was. In 1920 is
de ziekte in België waargenomen.
Vogelpest wordt veroorzaakt door een
smetstof,welke niet door het microscoop
kan NuaargenonAen worden en door de

fijnsteûltersheengaat.Alvindtmen met
het m icroscoop nimmer bacillen, toch
veroorzaaktde inspuiting van een droppel

bloed van een ziek dier bi
j een gezond

dier binnen twee dagen den dood.Zelfs
een verdunning van 1 op duizend is nog

besmettelijk.
Hoenderpestisin onslanddikwijls waargenomen bi
jkippen,ingevoerd uitItalië.
Eerstsedert 1906 is de ziekte bestudeerd.

Zij geli
jkt op vogelcholera. Er stroomt
etteruitdenneus;kopenhalszijngezwol-

bacillen uit de groep,welke voorelk dier

verschillend zi
jn en kenmerkende ziekten
veroorzaken (paratyphus bij het vee,
vleeschvergiftiging bijden mensch,papegaaienziekteen dergl.).
Peuren (visscherij). Peuren, pooieren.
Aal vangen met een peur. Een peur is
een bos wormen aan draden geregen met
een stopnaald, zoodanig, dat een draad
door de lengte van den worm gaat.M en

bindtden bospieren aan een dun touwtje
van 70cm lengte.Op hetbosjepieren laat
men een stuk glinsterend lood rusten.Het
andere einde van het touw wordtaan een

stokje van 30 cm lengte gebonden.Men
neemt nu bi
j het peuren het stokje als
een hengelin de hand,laathetbundeltje
pieren buiten de peurschuit zakken tot

dicht bij den grond.Zoodra een aaltje
bijt,voeltmen een schuddingin dehand.
M en haalt voorzichtig op;hetaaltje laat
1os en valt in de schuit.M en heeft bij
het peuren een binnenwind (W .-wind)
ofstilweernoodig.Deaal,die men vangt,

is bijzonder dun. De Leidsche wevers
zijn van oudsbekend om hun liefhebberij
voor deze sport.

len,m aar de ontlasting is nietbloederig,

zooals bi
j vogelcholera.De smetstof zit

in het geheele lichaam en heeft veel

Pezerik. Het gedroogde manneli
jk lid
vaneen varken,datdetimmerman gebruikt

PIEK- PIEPKUIKEN

om zijn zaag in te smeren.Aan hetdikke

eind bevindt zich n1. een vetmassa. Een
bullepees is van den stier afkomstig;
werd a1s geesel gebruikt. Korte zware
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piependen damp is onzeker. Volgens de
#,Paardenwet''moeten hengsten met keelspiegel of m et operatie op piependen
damp onderzocht worden.

zweep.

Piek(zeilenl.Denoklhetuiteinde)vanden
gaffel(rond,langhout,waaraanhetgrootzeil
is opgehangen), (afb.blz. 102 en 144).
De nok wordtopgehouden dooreen li
jn,
piekevalgenoemd,loopend over een takel
in den m ast.W i1men hetzeilmeerwind
doen vatten,dan haalt men het piekeval
strak aan.Dat aanhalen heetpieken.,,De

piek schuren'' (stil vertrekken, deserteeren) wordt algemeen beschouwd,a1s
te zijn ontleend aan de soldatentaal.
M isschien is de zeetaal er niet vreemd
aan,want de piek scheren, het piekeval

aanhalen,staatgelijk metvertrekken.
Voortsisdepiek de ruimtebijden boeg
van hetvoorschip (voorpiek)ofachterin
hetachterschip (achterpiek).Bijdenieuwe
schepen zi
jn hetbergruimten voor stookolie, drinkwater, motorolie. Achter de
voorpiek bevindt zich het eerste waterdichte schot,hetaanvaringsschot.

Piepkuiken (keuken).Jong slachtkuiken
in den winter.ln het najaar komt een
overvloed van jonge hoenders aan de
rnerkt. In den winter was vroeger het
gevogelte schaarsch; van daar, dat men
erzich op toelegde,om eerstesoortslachthoenders voor den winter te fokken. In

België is de mesterij van piepkuikens
algemeen;men voertzeveeluitnaarEngeland. M en neemt daarvoor koekoek-

kleurige (blauw met wit gespikkelde),
zware rassen met witte huid en witte
pooten,omdat die blank vleesch hebben.
In België is het de M echelsche koekoek,in Nederland deNoord-Hollandsche
Blauwe, een kruising van de koekoek

(afb.blz.390).
Defokkerijbegintin hetnajaareneindigt
metPinksteren.Uiteraard zi
jn de wintereieren zwak bevrucht en men neemt

daarom bijzondere maatregelen om sterk
bevruchte broedeieren te kri
jgen (jonge

foktoomen, veel buitenlucht,sterke voe-

Piekijzer.Debroodvormigestukken gieti
jzer(gietelingen ofgeuzen)voordeijzergieteri
jen.Teneindedehardheid van het

ding). Er zijn streken, waar men zich
inhetbi
jzonderop denkweekvan kuikens

smelten van piekijzer,er meerofminder
schrootbij.
Pieki
jzer is uit het Eng. pigiron (pig:
klomp).

der erfeli
jkheid, welke bepaalt, dat de

gietstuk te regelen, voegt men,vöör het

Piel. Eendekuiken. N.H .

Lati
jn:pullus.

toelegt en streken waar men alleen mest.
Vele fokkers maken gebruik van de wet
koekoekkleur, het witte vel en de witte

pootenoverheerschendeeigenschappenzi
jn
bi
jdeovererving.M en neemteenM echelschen koekoekhaan bi
jgewone,goed leggende,jonge Barnevelderhennen,omdat
de koekoekrassen te weinig eieren leggen

en vaak broedsch zijn.M en beschiktdan
Piependedam p (paarden).Verlamming
van den linker stemband bij paarden,
tengevolge waarvan die stemband slap
neerhangt,en den ingang van hetstrottenhoofd vernauwt. Deze vernauwing is
oorzaak, dat het paard na inspanning

overeen ruime hoeveelheid broedeieren en

verkrijgttoch kuikens met koekcekkleur,
witve1en wittepooten.Zi
jgroeien,zooals
men datvan bastaarden gewoon is,geli
jkmatig op, zonder van kuikenziekten veel

te li
jden te hebben.

versneld gaatademhalen,terwi
jldeadem-

De piepkuikenteelttreft men in ons land

:uitend geluid.Men heeftdeze afwijking

hoofdzakeli
jk aan in de omgeving van
LandsmeerenIlp.Daarzi
jnzelfsbedri
jven

haling gepaard gaat met een piepend en

vaak Waargenomen na ontsteking en
zwelling van de klieren aan het strotten-

hoofd, hetgeen bi
j droes (besmetteli
jke
keelziekte) voorkomt. Dat erfeli
jkheid
invloed zou hebben op het ontstaan van

m et 8000 mesthoenders, welke gemest

wordeninhokjesvoor16stuks,met75
100 cm bodemoppervlakte.Terwijlmen

in Belgiëin hetdonkeren in warmestallen
mest,geschledtdatin ons land in buiten-
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PIEREM ACHOCHEL- PIKHOUW EEL

hokken.M en mestdan 8- 14 dagen met
een mengsel van meel en karnemelk.

Voor de allerfi
jnste soort gebruikt men

was de pieterman op de vischmarkt niet
in aanzien, thans meer. De visch werd
vroegergerookt,tegenwoordig brengtmen

geen m aismeel. Purmerend is de markt
voor dezen handel. De uitvoer geschiedt
naar Duitschland en naar de Fransche
badplaatsen.De piepkuikensworden soms
levend in spoorwagens verzonden en

ze gestoomd in den handelen de pri
js

krijgen dan een verzorgermede.
Tegenwoordig kan men de najaarsovervloed gemakkelijk in koelruimten tot den

met afgesneden rugvin ter markt komen,
wegens hetgevaar voorsteken.De stekels

winter bewaren en daardoor is de piepkuikenteelt afgenomen.

van gestoomde pietermannen is hooger

dan dievan scholofvan poon.(Stoomen

iseigenli
jk rooken boven een heetvuur).
In Frankri
jkmagdezevischnietandersdan
van de rugvin zijn voorvelevisschen en

ook voorden pieterman een verdedigingsmiddel. Bovendien heeft deze een stekel
meteen gifklieraan hetkieuwschild.Zeevisschersen somsookbadersaanzeeworden
nu en dan door dezen visch gestoken.

Deverschi
jnselen van den steek zijn kenmerkend:de pijn neemt terstond na de

steek in hevigheid toe en hetgestoken 1id
zwelt op.Soms zwellen ook de oksel- of

liesklieren en,veeleerdan bijandereverwondingen,komterkoud vuurbij.Hetis
gewenscht, den steekwond terstond uit
te zuigen :in de m aag doet het gif geen

kwaad.Bovendien kan men hetlid tijdeli
jk afbinden. De witte bloedlichaampjes
krijgen dan den ti
jd om het gif te vernietigen, voordat het zich in het bloed
heeft verspreid.

Pietje.M arktwoord,vooreen bedrag van
32*
a cent.

Pik.Pik en teerzijn bijprodukten bi
jde
bereiding van lichtgas en van cokes uit
steenkolen.Ook de hoogovengassen leve-

renpikenteer.Pikisdestof,dieoverbli
jft
Piepkuiken (Hollandsche Blauwe).

Pieremachochel. Een roeibootje, waarmee men voor pleizier uit roeien gaat

(pieren is pretmaken).
Voorts een log vrouwspersoon.

Pierem ent.M uziekinstrument.draaiorgel.
Pieren is pretmaken en m uziekm aken.

Pieterman (visscherif).Een visch,die
in deeerste zomermaanden veelvuldig aan

onzekustvoorkomt(hengelen naarpietermannen op depieren teIlmuiden)en ook
in treilnetten gevangen wordt. Vroeger

als steenkolenteer tot 300 graden verhit
wordt,om er gasolie,benzolen naphtaline
uit te distilleeren. Deze pik is zacht en

gaat over bij verdere verhitting in
harde pik.

Zachte pik gebruikt men bij hetpersen

van eierkolen uit magerkolengruis.
M en onderscheidt verder zwarte pik uit
steenkolen en schoenmakerspik uit houtteer.

Langdurigeomgang metpik en teerlevert
gevaar op voor pikziekte, een oppervlakkige huidaandoening en verder voor
teerkanker.Vooralin Engeland komtteerkanker voor.
Pikhouweel.Houweel,voorzien van punt

en bijl(afb.blz.391),om harden grond

PIKKEN- PINKSTEREN

open tehakken.Hetpikhouweeldermi
jnwerkersisvervangen door luchthamermet
puntbeitel.
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scheuren en men gebruikt de jonge bladeren bijde sla.De wortelshebben een
scherpen reuk en smaak. M en maakt
er een afkooksel van, dat men gebruikt
tegen maagstoornissen.
Pim s.Puimsteen. Duitsch :Bims.

Pinakel (bouwkunde). Een torentie,
datdienstdoetalsversieringop een gothisch
bouwwerk.bv. op een steunbeer, op een
luchtboog of op een zuil. Een pinakel
eindigt vaak in een kruisbloem.

jy
'

+%

z+' %P
,
ê Lt
##.

l'j'jj#h
.
./
%

k.
w'
z.
o

&/
>
*#

x

A,
...

jjpr
.
ia
k

vo<?u<*

'
# $ @k
. z
'1$
+ .
>h, f

*

vso'k
xa, )

Pikhotlweel.

Pikken (landbouw). Zichten. Met pik
en zichtmaaien.Depik isde haak,waarmede de nog vaststaande halmen worden

opzijgebogen om ruimte voor de zicht
te maken (afb.blz.391).
Pillegift. Vroeger was het gebruik,elk

kind een peette geven.De peetwas bi
j

den doop tegenwoordig en hetkind kreeg
veelal den naam van den peet.Deze gaf
het kind een pillegift,een geschenk,dat

dikwi
jlsbestond in een zilveren voorwerp,
waarop een inschrift was aangebracht.
W anneer de pillegift in geld bestond,
dan werd dat geld besteed aan hetdoop-

maal(het kint verdrincken). Het woord
pilofpi
jlkomtnogingeslachtsnamenvoor.

Pimpernel.Een overblijvende plant,die

tot de roosachtigen behoort, in iedere
grondsoortgroeiten ook in hetwild voorkomtaan boschranden en zandigebermen.
M en vermenigvuldigthaardoorzaaien en

Zichten met pik en zicht.

Pink (veeteelt).Eenjarig rund.Hetkalf
wisseltna een jaarde onderste,middelste

sni
jtanden.Hieraankan men dusongeveer
den leeftijdbepalen.In Gelderlandspreekt
men van enter,(éénjarige).In Friesland
noemtmen een pink een hokkeling,omdat

op dien leefti
jd hetdiernog nietop stal
wordtvastgebonden,maar losin een hok
wordt gehouden.Toch spreekt m en daar
we1 van een enterstier voor pinkstier.
Heukelis een verkorte vorm voor hokkeling.Afb.blz.392.

Pinksteren. Oorspronkelijk een Israëlitischfeest,datvi
jftigdagennahetPaaschfeestwerd gevierd en in hetOude Testament alshetfeestderzeven weken wordt
aangeduid; eerst als dankfeest voor ,,de
eerstelingen van den oogst'') later een
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PINT- PLAATSNIJDEN

feest ter herdenking van de wetgeving
op den berg Sinai.De Christenen vieren
op dien dag de herinnering aan de uitstorting van den Heiligen Geest op de

de uitvoergang van de klier verstopt is,
zweltde klierop en geraaktin ontsteking.
Deze ziekte heet pip. De uitdrukking:

volgelingen van Jezus.Pinksteren wordt

##erpipsch uitzien''is dus duidelijk.Pip
isafgeleid van pituita:slijm.

soms gevierd met oude volksgebruiken;
vroeger deed men dat meer dan tegenwoordig.In hetOosten van hetland werd

trekvlag.Volgenshetinternationalegebruik

hetmooistemeisjevan hetdorpmetbloemen versierd (Pinksterbruid).Op Texel
was de Pinksterkriek een feest der naai-

meisjes,die een ri
jtoer over het eiland

maakten.In Amsterdam washetPinkster-

bloemloopen een bedelparti
jvan kinderen.
In Gelderland was de Pinksterman een
strooien pop,die gezet werd op het erf
j*er Vervan een meisje,dat vaak van Vrl
anderde.In Loenen heettede Pinksterman
)e Ilorhoed'';hieraan heeft de herberg
#,I
##De Dolle Hoed'' haar naam ontleend.
Verdersprak men van Pinksterbier,Pink-

stergasten,Pinksterkronen,Pinksterrijmen
en Pinksterpret.

Pitsjaar (zeevaart). Pitsjaarvlag, verhijscht men als teeken van aanstaand
vertrek, ongeveer een uur voordat het
schip wordt losgemaakt, de vertrekvlag,
de P in het seinboek.Hetis een blauwe

vlag meteen vierkant witveld erin.Zij
wordt geheschen aan den voormast of
aan de zaling. Zoodra het schip 1os is,
gaat de vertrekvlag omlaag. Voor de

passagiers is de pitsjaarhetteeken,zich
aan boord te begeven en voor bezoekers

zich van hetschip te verwijderen.
Het woord is afgeleid van het maleische

bitjara,datraadpleging,overlegbeteekent.
Het ging van de Nederlandsche zeetaal
over in de Deensche en van daar in de
Deensche spreektaal,waarin hetkeuvelen

beteekent.Pitsjaren isberaadslagen.M et
de P-vlag roept ook de admiraal de

scheepscommandanten aan boord vanzijn

schip,voor overleg.
De Engelschen noemen devertrekvlag:de
blauwe Piet.

Plaatdruk (drukkerij).Diepdruk,druk
van koperen of stalen platen, waarin
gegraveerd is.

Plaatselijke Keuze.Een wettelijke regeling,waardoor aan de bewoners van een

gemeente hetrecht wordttoegekend,bij

meerderheid van stemmen te beslissen,of
de verkoop van sterken drank verboden

Twee pinken en een koe.

za1zi
jn.
In den tijd, welke voorafging aan het
alkoholverbod in Amerika,is ook hier te

lande hetvraagstuk derplaatselijkekeuze
Pint. Inhoudsmaat van 1 liter.In ZuidHolland en Utrechtiseen pint een halve
liter.Een Engelsche pint is 460 cm3.

Pip (dierenziekte). Ontsteking van de
tweelobbige smeerklier, die de vogels
boven hun staartwortel hebben. Deze
klierscheidt een vetachtige stof af,waarmede de vogels hun veeren insmeren.A1s

druk besproken.

Plaatsnijden.Graveeren,plaatsteken.Met
de graveernaald een voorstelling .op een
koperen plaat steken. De verdiepingen,
welke ontstaan, kunnen vette drukinkt
opnemen en deze overbrengen op papier,
waardoor prenten, platen, gravures verkregen worden.

PLAATSVERVULLING- PLASDANKJE
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Plaatsvervulling (erfrecht). Onder
plaatsvervulling verstaat art. 888 B.W .
optreden in de plaats,in den graad en in
de rechten van dengene, die vertegenwoordigd wordt. Plaatsvervulling is toe-

iseen vlinder,diezijn naam ontleentaan
de wi
jze,waarop het wijfje haar eieren
aan destammen en takken plakt.Zi
jlegt
dieeierenin hoopjesenbedektdiehoopjes

gelaten bijkinderen,kleinkinderen,enz.,
dusinderechtenedergaandeli
jn.Kinderen

Hetwi
jfjevan den plakkerisvuilwiten
wollig; het mannetje is gri
js of zwart.
De plakkerplaag isalti
jd plaatseli
jk,nooit

vervullen de plaats,treden in de rechten
van erving van hun ouders.Plaatsvervulling wordtniettoegelaten ten opzichtevan
nabestaanden in de opgaande linie,ouders
kunnen dus niet in de rechten van hun
overleden kinderen treden.
Iemand benoemtalserfgenamen :een broer

entweekinderenvanzijnoverledenzuster.
Indien zij,,bijhoofden''erven,dan ontvangt elk der kinderen een derdedeel.

met haren.

algemeen, zooals die van den basterd-

satijnvlinder.
Plakilzer (metselaar). Stri
jkbord om
een bepleistering glad te strijken.
Plamuur (schilderen). Slappe, deegachtige stopverf, waarmede de huis-

Indien zi
j bij plaatsvervulling of staken
(takken) erven,dan ontvangen de beide

schilderhethoutoppervlak,dathijverven
wil,bestrijkt.Het woord is afgeleid van

kinderen samen de helft.In hettestament
behoortdusbeschreven te worden,hoe de
bedoeling van den erflater is.

het Fransche planer: vlakmaken, doch
de Franschen noemen plamuur: enduit
preparé.

Plaatszin (geneeskunde). Het gevoel

wit, kri
jt, pijpaarde, gemalen leisteen,
aangemaaktmet lijnolie.Het houtopper-

van de plaats van eenig lichaamsdeel.
W anneer door een ziekte van hetzenuwstelsel de plaatszin verdwenen is, dan
heeftde ziekegeen voorstelling,waarzich

zijn lichaamsdeelen bevinden,wanneerhi
j
ernietnaarziet.Hijkan nietmetgesloten
oogen bli
jven staan,omdathijden stand
van zi
jn lichaam nietweet.Hi
j kan niet
naarziJ
'n neus ofnaarzijn ooren gri
jpen,
zondermiste tasten.Hi
jkan zi
jn mond
niet vinden, zi
jn vingertoppen niet op
elkaar brengen en dergelijke bewegingen
meer. De plaatszin is een van de vele
eigenschappen van het gewone gevoel,

diebi
jziekten iederafzonderlijk gestoord
kunnen zijn (pijnzin,warmtezin,kouzin,
tastzin).
Plaatwerk (smid).W erkstukkeninplaatijzer. Kachelpijpen en ander plaatwerk.
Voor kachelpi
jpen maakt men gebruik
van zgn. Luiksche plaat,dat is glanzend

zwartplaati
jzer,datverkregen wordtdoor
hettepletten tusschen gepolijste walsen,
xvaardoor hetzeerglad wordt.De zwarte
kleur 'wordt verkregen, door de plaat
met een kleurstof te bedekken en in eea
oven te verhitten.

à4en neenat voor plamuur loodwit,zinkvlak wordt eerst in de grondverf gezet.
Nadatdieverfdroogis,wordthetplamuur
er met een plamuurmes of met een kwast
opgebçachten daarnam etpuimsteen gladgeschuurd. Na drogen komt de tweede
grondverf,welke tevens geschuurd wordt.
Het plamuur dringt dan in alle poriën
van het hout en de oppervlakte wordt
glad.Voordat hierover geschilderd wordt,
moetallesgoed drogen,andersisergevaar
voorbladderen van de verf.Voorbinnen-

werk gebruiktmen li
jmplamuur,dat een
schralen ondergrond geeft, waarin veel
verf trekt.

De grond van schilderijdoek heet ook
plamuur. Diepe beschadigingen van de

verfvan een schilderijplamuurtmen met
li
jmplamuurdichten nadroging schuurt
m en hetoppervlak glad.

Plasberm lwaterbouwkundel.Beschermde oever, bestand tegen spattend en
terugloopend water. De beste plasberm
is die, welke m et riet is begroeid. De
onbegroeide oever wordt bekleed met

rijshout rietbossen ofmetpuin.

Plakker (boschbouw).Schadelijk insect

Plasdankie.Dank,verkregendoorvleieri
j

in eikenhakhout. De plakker of stamuil

(plaire).

PLATEEL- PLEET
Plateel. Vroeger verstond men onder
plateel een vlakke schotel van aardewerk,
hout of tin voor huishoudeli
jkgebruik.In
Vlaanderen noemt men die nog zoo

Platvoet (zeevaart). De wacht op de
brug,van 4- 8 uur 's namiddags.

(patella is lat.:schotel).Later verstond
men er alleen aardewerk onder en sprak
men van plateelfabrieken voor aardewerk-

fabrieken.De plateelbakkeri
j.en plateelschilderi
jwasin de17deeeuw in onsland
een belangri
jke ni
jverheid, welke veel
van haar produkten naar het bui
tenland
ï
uitvoerde en daar beroenad was. In 1584
werd te Delft de eerste plateelfabriek
opgericht.Laterkwamen er ook fabrieken
te Rotterdam , Utrecht Amsterdam en
Leeuwarden.Deze legden zich op muurtegelstoe,defabriek teDelftop porcelein.
De oudste plateelen hadden veelgeel en
groen, zooals men dat in Italië gewoon
was.Omstreeks 1625 ging men echter de
Chineesche kunst navolgen en bakte men
in blauw met witten grond. De plateelbakkerwastevensschilder.Laterkwamen
er plateelschilders van beroep.

Platte knoop.Splits.

Platvolvoegen (bouwkunde).Afwerking

Platie (visscherij). Een Maassluisch
platje is een rond,laag visschersvaartuig,
dat watop een boeiergelijkt.Het heeft
een boeiing (opstaande rand) en een
berghout(rand overdebuitenhuid vanhet
vaartuig ter beschernaing) en is achter

der Voegen Van een EZUUr, door deze
geheel met voegspecie te vullen en de

specie vlak te strijken.
Platzetten (drukkerij).Drukwerk zetten

zonder groote letters ertusschen, dus

lager dan voor.
In sommige tuinbouwstreken is een
platjeeen soort schouw,vierkanten plat.
Het dient voor vervoer van kool, mest,
bagger enz.

zooalsvooreen boek.Deletterszijn daar
hoofdzakelijk van geli
jke grootte. Plat-

Platte knoop. Een veelvuldig gebruikte
knoop om twee touwen aan elkaar te
binden. M en maakt deze door twee
halve knoopen in tegengestelde richting
opelkaar te leggen. Legt men de halve
knoopen in dezelfde richting,dan ontstaat

Plavuis. Vloertegel van marmer, zand-

eenvrouwenknoop(oudwijf),diegemakkelijk'losgaat.Afb.blz.394.

plecht).
Plechtanker: waarloos (nood-) anker op

zetten staat tegenover sm outzetten, zetten

van smoutwerk (zooals rekeningen,briefhoofden, adreskaarten en dergeli
jk klein
drukwerk).

steen ofgebakken klei.(afb.blz.395).
Plecht (scheepsbouw). Klein vöör- of
achterdek op een klein vaartuig (voorplecht, achterplecht, sloepplecht, stuurde plecht.

Platvoet (heelkunde). Afwijking van
het voetgewelf, waardoor meestal de
holte van denvoetvlakkerwordtendevoet
langer en smaller. Een platte, breede
voorvoetisgeen platvoet.Hetiseen gebrek,

datin dejeugd ontstaatdoorlang staan:
groeistoornis.

Pleet. Pleetwerk. Voorwerpen, gemaakt

van metaal,dat aan weerszijden meteen
laagje edelmetaal(goud,zilver,platina)
is overdekt.Pleetzilver,pleetgoud.
Doordruk en verwarming vloeien detwee

metalen ineen.Zilver,dat op deze wi
jze

PLEING EES- PLINT
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met goud bedekt is, heet doublé. Van

daarop volgen de ,yconclusiesvan repliek''

nieuweren tijd isdegalvanischewijzevan

en dupliek.Na deze schriftelijke uiteen-

bedekking.
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zettingen volgt getuigenverhoor, rapport

van deskundigen,verhoorvan parti
jen op
vraagpunten. Pas dan kunnen parti
jen,
of hun pleitbezorgers, of hun advocaten
mondelinge pleidooien houden.
De procureur treedt alleen op in het

gebied van de rechtbank, waartoe hij
behoort; de advocaten kunnen door het
geheele land hun prakti
jk uitoefenen.
Voor 1879 was het ambt van Procureur
(pleitbezorger)niet vereenigbaarm et dat
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van advocaat.Sedert datjaar zijn beide
ambten vereenigbaar. Een voorstel, om
aan den advocaathetrechttegeven buiten

het rechtsgebied van zijn woonplaatsa1s
procureur op te treden, is VerWorpen.

*
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A4en vreesdemoei
lijkheden,doordatalleen
de procureurbekend is met de gebruiken
bijeen bepaalde rechtbank.lvildus een
advocaat beslag laten leggen op eenig

Steenentrapmetplavuizen opdetreden.

goed buiten het rechtsgebied van zi
jn
woonplaats,dan heefthijdehulp vaneen

Pleinvrees. Het angstige gevoel, dat
sommige zenuwzieken ondervinden,wan-

procureurterplaatse noodig.M en spreekt
Van Zaakwaarnemer,wanneerde procureur
ook de mondelinge verdediging van de
zaak op zich neemt. Het woord pleit-

neerzi
jzich op een open vlaktebevinden.
Pleisteren (metselaar). Bedekken met
een dunne laag gips met kalk (binnenmuren)ofkalk,cementen zand (buitenmuren).

bezorger is bij de juristen in onbruik
geraakt. M en gebruikt het woord nog

welin fkuurlijken zin voor iemand,die

iets met kracht voorstaat.

Gips in de kalk verhindert het ontstaan

Plem pen (waterbouwkunde). In het

krimpscheuren, omdat gips bi
j het

water storten. Zand,puin plempen. Ter

Van

vast worden een weinig uitzet.M et gips
alléén kan men nietpleisteren.De pleisteringdientterbescherm ingofterversiering
van den muur. Soms wordt de pleister
gekleurd of beschilderd.

bevestigingvandendi
jkwordtpuinervöör

Pleitbezorger (rechten). Procureur,
Zaakwaarnemer,Vertegenwoordigervan par-

tijen in een burgerlijk rechtsgeding.Bi
j

storten,uitgieten.Geliefd isdeverbinding
mettranen en metbloed.Tranen plengen,
bloed plengen. Uitstorten van bloed,

partijen niet persoonlijk optreden. Zi
j

water, olie, wi
jn bi
j offerplechtigheden.
Offerwijn plengen. Eerewijn plengen.

een procedure voor de rechtbank mogen

moeten datdoen doorde bemiddeling van
een ander, den pleitbezorger, procureur.

Deprocedurebegintschriftelijk.Depleitbezorger overhandigt aan den rechter een
geschrift, waarin wordt uiteengezet, wat

geplempt. Dichtplempen. Toeplempen.

Plengen. Vroeger had plengen de betee-

kenis van morsen, plassen (met water
plengen). Thans beteekent plengen uit-

Plengoffer.

Plint(bouwkunde).Vloerlijst.Eenplank
van 12 cm breedte,welke in een kamer
tegen den onderrand van den muur

een partij eischt (conclusie van eisch).

gespi
jkerd wordt,om de onnauwkeurige

Na een paarweken wordt die beantwoord
door een ,,conclusie van antwoord'' en

aansluiting van de vloerplanken tegen den

muurte bedekken (afb.blz.74).Plinten
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PLOERTENDOODER- POKHOUT

zi
jngemakkelijkz66aantebrengen,datmen

tjesveelwaterbevatten.Daarom peltmen

den rand van het vloerzeiler onder kan
schuiven.In hetalgemeen iseen plinteen
versiering aan den voetvan een bouwdeel,
een voetstuk, een verbreeding aan den

het plukvet eerst uit. Het geldt als een

voet.Men spreektook van plintbi
j een
lossekasten bijdentegelrandineengang.
Ploertendooder. Een stok met looden
knop of met lood in den knop.

Plofklanken.b,t,d,en p.Bi
j hetuitspreken van deze klanken ontstaat een

ploffend geluid, door een luchtstoot,bi
j
opening van den gesloten mond.

Plok. Plokgeld, plokpenning, trekgeld,

minderwaardig vet. Het is belangrijk
goedkooper dan het bladvet of reuzel

(vettegen deachterzi
jdevan debuikholte
en om depieren)en ook goedkooperdan
hetnetvet(hetnethangta1seen schortje
over de darmen heen).
Plunjerpomp. Een pomp voor vloeistoffen onder hoogen druk. De plunjer
is een zuiger,die bij ingeschoven stand
den geheelen pompcylinder vult. De

plunjerpomp gebruikt men a1svoedingspomp voor stoomketels.

Poederkalk (metselaar). Droog, fi
jn,

Een plok geld :een som geld,een buiten-

wit kalkpoeder, dat men te Doornik in
België maakt uit kalksteen,welke delfstof
aldaar gevonden wordt. Eerst wordtde
kalksteen in kalkovens gebrand,waardoor

kansje.
Een heele plok: een belangrijke som.
Een goede plok:een mooibuitenkansje.

gebluscht met 25 % van haar gewicht

stri
jkgeld.De premie voor den hoogsten
bieder in de eerste zitting van een open-

bare verkooping (zie strijkgeld).

Plug. Pin,pen,stop van een vat. Plugkraan : een kraan, welke afsluit met een
draaiende, kegelvormige stop in tegenstelling meteen kraan,welke doorschroefbeweging geopend en gesloten wordt

(pakkingkraan).
Pluiken (bouwkunde). Bandversiering
in de bouwkunst,samengesteld uit rechte

li
jnen,die onderling rechte hpeken vormen;naar de Grieken ook welmeanders
genoemd.De randen van de kleeren der
Grieksche priesters waren met pluiken
versierd.

Pluksel(heelkunde).U itgeplozenlinnen,
dat vroeger veel als verbandstof werd
gebruikt. Tegenwoordig gebruikt nnen
gaasen watten.Hetzgn.Engelsche pluksel
is geen pluksel,maareen weefsel,dataan

éénezijdepluizigisenaandeanderezi
jde

hetkoolzuurontwi
jkten kalkoxyde(steenkalk) overblijft.De steenkalk wordt dan

aan water.Dejuistehoeveelheid wateris
hierbi
j van belang.Bluscht men met te

weinig water,dan bluscht de kalk na in
het metselwerk.Geeftmen te veelwater,
dan versteent de gewonnen poederkalk
reeds in den zak tot klonters. De soort,
welke men in ons land gebruikt,geeftvan
1 hl kalksteen IA
a hlpoederkalk en deze
geeft goed metselwerk.

Poen.Iemand,diedoorbespottelijkoverdreven zorg voor zi
jn uiterlijk en laat-

dunkendehouding,voordeftigwildoorgaan.
Pokhout.Een zeerharde,zwarehoutsoort,

afkomstigvan den W estindischen Guajacboom.Dekern vandathoutisbi
jnazwart
en het buitenste hout van den stam is
lichtgeel. Het wordt voor draaiwerk gebruikt; men maakt er deurknoppen,

draaischi
jven,kegelballenenkussenblokken
van.Tegenwoordig gebruiktmen,in plaats
van het dure pokhout,voor kleine kam-

glad. Op den pluiskant wordt zalf voor
de wond gesmeerd.

wielen we1palmhouten voorgrooteazi
jnhout. De pokhouten deurknoppen zijn

Plukvet(slager).Kleinestukjesvet,die

vervangen door knoppen van kunsthoorn.
Pokhout heeft een bitteren smaak. Door

aan den darm van hetvarken voorkomen.

drogeverhitting verkrijgtmen erguajacol

Vaak bevat dat afgeplukte vet kliertjes.

uit,datin de geneeskunde tegen tering is

W anneer het in de pan gebraden wordt,
begint het te spetteren,doordat die klier-

aanbevolen.Het guajacolvermindertden
hoestprikkelen de slijmafscheiding.
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Pokken.Eenbesmettelijkeziekte,waarvan
de verwekker niet nader bekend is.M en

meent,datdezezookleinis,dathi
jdoorde
fijnste hlters heengaat, evenals die van
hondsdolheid. hondenziekte, varkenspest,
vogelpest,mond- en klauwzeer,mazelen,
griep en andere ziekten.

Deziekteiszeerbesmettelijken reedseen
kort verblijf bi
j een pokkenli
jder kan
besmetting geven,vooral,in hetbegin van
diensziekte.M en bouwtwegens demoge-

li
jkheid,datdesmetstofdoordenwindzou

kunnen worden verspreid, de pokkenbarakken buiten de kom der gemeente.

De ontwikkelingsti
jd na de besmetting is

onderscheidtdaarom in Frankri
jk en in

Engeland kleine en groote pokken :Petite
verole,smallpox,tegenovergrootepokken,
Spaansche pokken, syphilispuisten. Som-

migen noemen echter juist de gewone

pokken groote pokken,tegenoverdemelkpokken,welke dan kleinepokken genoemd
worden. Vroeger sprak nnen echter algemeen van kinderpokken. De oorsprong
van dezen naam ligtin deomstandigheid,
datin dichtbevolktestreken,waardeepidemieën van pokken elkaar snelopvolgden,
in hoofdzaak de kinderen werden aangetast,omdatde volwassenen deziektereeds
doorstaan hadden.

14 dagen.De ziekte begint met een ziek

Een zeerbijzonderevorm isdewittepok-

gevoel,hoofdpijn,lendenpi
jn envermoeidh*e*id; de lendenpi
jn zou kenmerkend

ken ofm elkpokken,ook welkafferpokken

op het voorhoofd en daarna op andere
plaatsen,vooral op die, welke het meest
geprikkeldworden,zooalsop de handen,de
voeten en hetgelaat.Dan gaan devlekken

maar het verloop is over het algemeen

in blaartjesover,daarnawordtdeinhoud
der blaartjes etterig en er ontstaan pok-

tijdperk der blaartjes zi
jn de patiënten

Z1Jn. Na vier dagen komen er vlekken

of alastrim genoemd.Deze ziekte geli
jkt
in het eerste ti
jdperk op ware pokken,
zeer goedaardig.De blaren zijn minder
talrijk en veretteren niet,vertoonen geen
del,de inhoud wordt melkachtig.In het
niet ziek meer. De blaren laten geen

puisten diep in dehuid,hard op hetgevoel.
Depuisten drogen op,eerstin hetmidden,
waardoor er een inzinking, een navel,
gevormd wordt,dan vormt zich een korst

Jitteekens na.De eigenaardige lendenpijn
komtbijmelkpokken nietvooren deduur

en alsdeze afvalt,blijftereengeel,doorschi
jnend litteeken over, de pokdaal.

in ware pokken en datisdereden,datmen

De duurderziekte is zesweken en na de
genezing isde ziekeonvatbaarvoorpokken
geworden. De sterfte is 18 % . Vroeger
gaven pokken een grootersterfte en kwam

deziekteookvakervoor.M en zeidestijds,
dateen mensch van liefde en van pokken

zelden verschoond blijft. Thans zijn in

ons land sterfgevallen aan pokken zeld-

zaam. Er zijn zelfsjaren,daterin het

derziekteisslechtstweeweken.Opmerke-

li
jk is het,datmelkpokken nietovergaan
melkpokken (evenals koepokken) a1s een
gewijzigde vorm van ware pokken beschouwt. Nadat de ziekte is doorstaan,
is ook hier orwatbaarheid gekomen.
In 1798 verscheen een geschrift van den

Engelschen heelmeesterJenner,die meedeelde,datin zijn streek dikwijlsmelkers
besmet werden door koeien met zeere
spenen,zoodanig,dat zich puisten opde
handen vormden,welke spoedig genazen.

geheelgeenpokken worden waargenomen.
Een zeerzware vorm isde zwartepokken,

Deze menschen zijn dan onvatbaar voor
echte pokken geworden. Proefnemj
1
;
.
g
ngen

waarbijbloeduitstortingen onder de huid

bevestigden deze m ededeeling en deze
werden het uitgangspunt van de door
Napoleon krachtig bevorderde koepokinenting tegen menschenpokken. Koe-

gehouden.Delijdersaan deze ziekt
.e zijn
vooranderen hetgevaarli
jkst.Desmetstof

pokken zijn weer een verzwakte, zgn.
gewijzigde vorm van menschenpokken,
evenals melkpokken dat zijn. In den
eerstentijdgeschieddedeinentinggewoonli
jk van mensch op mensch en hierbij
bestond altijd eenig gevaarvan overbren-

voorkomen.De lichte vormen,zonder de
kenmerkende puisten,worden meestalniet
herkend en voor verk-oudheid of griep

wordt buiten het lichaam niet zoo snel
onwerkzaam a1sdievanveleanderebesmet-

telijkeziekten.
Hetschijnt,datvroegerdepokkendikwi
jls
verwarring hebben gegeven met syphilis,

wegens de gelijkenis der puisten. Men

'-

ging van syphilis.Daarom ging men over
totde inenting van kalfop mensch.Run-
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derenzijn onvatbaarvoorsm hilisen een
kalf,dat met koepokstof isingeënt,levert

navijfdagen koepokstofvoor60 duizend
inentingen, daar deze stof met glycerine
vermengd kan worden. Koepokstof moet
koel bewaard worden, anders gaat de
k
rachtder entstof achteruit.In de laatste
'
J
aren is in de bereiding een wi
jziging
gebracht door overenting van kalf op
koni
jn# waardoor de entstof werkzamer
wordt.
Er zi
jn thans vierkoepokinrichtingen in
onsland.Dievan Amsterdam is degrootste, heeft steun van den Staat en werkt

volgens wetteli
jke voorschriften.

De steden Rotterdam , Leiden en Groningen hebben eigen koepokinrichtingen
en leveren koepokstof in eigen provincie.

De kosten zijn 25 ct.voorelkeinenting.
Gemeentebesturenmoetenopgezettetijden

gelegenheid geven tot kostelooze inenting.
Gemeentebesturen en oëcieren van
Gezondheid ontvangen de stof kosteloos.
Te Bandoeng, in Nederlandsch Indië,is
de grootste koepokinrichting der wereld,

welkein éénjaarkoepokstoflevertvooreen

de inenting reageert met een jeukerig
puistje,datspoedig verdwijnt.

Negers verliezen zeer snel hun onvat-

baarheidnainenting.Ditkomtbijblanken

in bepaalde geslachten öök voor, zoodat

men bi
jherinentingbi
jalleleden van één
gezin somsonverwachtvolslagen koepokken

zietverschi
jnen.

In Engeland is de inenting niet verplicht.
W ie bezwaren heeft,moet zich op het
stadhuis melden. In sommige streken
hebben 80 % der ouders bezwaren.Hier

te lande issedert eenige jaren de verplichting totinentinggeschorst,tengevolge
van een naziekte van de inenting, welke
ernstig worden kan.Dit is de hersenont-

steking,eenontstekingvandebloedvaatjes
van de witte hersenstof,welke kan voor-

komen na inenting op den kinderleeftijd.
Bij inenting onderhetjaar ziet men de
ziekte zelden.Ook na inentqng boven het

zesdejaar komtde naziekte zelden voor.
Of zi
j het rechtstreeksch gevolg van de
inenting is,staat niet vast,omdat ze ook

na mazelen voorkomt.Bijkinderen,onder
hetjaaringeënt,ontstondhersenontsteking

m illioen inentingen.
Indien een rund met menschenpokken
besmet wordt, ontstaat een koepok. Ent
men van dien koepok ep een mensch,
dan ontstaat weer een koepok en 7--10
dagen nadieinenting is demensch onvatbaarvoorwarepokken geworden.Daar de

in één gevalvan 13 duizend inentingen en
wel 9- 12 dagen na de inenting, beginnende met braken, koorts, en eindigend
metbewusteloosheid.
Inenting van kinderen onderdedriemaan-

ontwikkelingsti
jd van ware pokken 14

onvatbaarheid van demoedermeebrengen.

dagen is,kan een inënting kortna de besmetting nog helpen; de pokken, welke

den geeft vaak kleine,snelverdwijnende
puistjes,misschien doordatzijwatvan de
De besteleefti
jd voorde inenting is dus

zi
jn minderdiep,komen minderaan het

tusschen 3 '
en 9 maanden en liefstin M ei
of in December en liever niet,wanneer
hetkind zwak is,of indien er roodvonk,
m azelen, diphterie of typhus heerscht.
W aterpokken hebben niets met pokken
te maken en de inenting beschut er niet

gelaat voor en laten ook geen pokdalen

tegen. De koorts daalt bijwaterpokken,

dan nog zouden uitbreken,zijn zwakker.
De ingeënten kunnen ook wel pokken

kri
jgen,maardeziekteverlooptdan licht;
er ontstaan minder pokpuisten en deze

na.Pokdaligen zi
jn onvatbaar voor ware
pokken,maar kunnen toch welkoepokken

kri
jgen na inenting.

De inenting geefteen groote bescherming.
Volstrekte onvatbaarheid geeft ze niet;
een sterke smetstofin een groote hoeveelheid,kan ook iemand,die ingeëntis,de

pokken doen kri
jgen,maardezezijn dan
goedaardig.Tien jaar na de inenting is
herinenting gewenscht. Bestaat er dan

nog onvatbaarheid,dan bli
jktdatuithet
feit, dat het lichaam ongewoon snel op

zoodra de uitslag volledig is,maar keert
terug zoodra er nieuwe uitslag komt,
want ditis eigenaardig bij waterpokken,
dat er meermalen achtereen uitslag en
blaartjes komen,welke daardoor in ver-

schillende tijdperken van ontwikkeling
staan, hetgeen bi
j pokken niet voorkomt.

Bi
j waterpokken ziet men blaartjes,uitslagen puisten naastelkanderen bi
jware
pokken nooit. Ook zijn de waterpokpuisten minder hard en minder diep als

POL- PONDSPONDSGEW IJS
dievan warepokken en men zietzeweinig
op de handen en hetgelaat.
Pokken 5j koeien komen vrij vaak voor;

Jennervestigde erreedsdeaandacht op.
Deze ziekte geeft geen typisch ziektebeeld
en openbaart zich in hoofdzaak aan de
spenen, waar blaren en puisten kunnen
voorkonaen.

Paaïdepokken.ReedsJennerheeftontdekt,
dat,,mok''bijpaarden (ontstekingvan de
huidvanhetkootholderpooten)kan veroorzaakt worden door pokken. Deze
vorm van mok,is etterachtig, in tegenstelling metden gewonen vorm,welkeeen

jeukende,droge huidschilfering vertoont.
Verder hebben onderzoekingen van De

Jong aangetoond,dat paardepokken zich

kunnen openbaren als ontsteking in de
mondholte. De mensch is veel minder
gevoelig voor paardenpokken dan voor
koepokken.

Schapenpokkenhebbendikwijlseen doodelijk verloop.Ook hier is een gewijzigde
smetstof de oorzaak.

Vogelpokken,snotofdiphterie,bi
jhoenders
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De Bliek en Van Heelsbergen hebben als

voorbehoedmiddeleen gewi
jzigdesmetstof
voor inenting van hoenders gemaakt,in

navolging van de koepokinenting bi
j
menschen.

Pol.In hetalgemeeniseen poleen hoogte,
een heuveltop; vandaar, dat vele hoeven
en buitenplaatsen ,,De Pol''heeten,wan-

neerzi
jop een hoogtegebouwd zijn.
Bijhetplanten van boomenwordtervoor
gezorgd, dat de plant niet dieper komt

te staan dan oorspronkeli
jk. Om echter
deplantvasterte zetten,hoogtmentijdelijkdengrond rondom denstam op en die
ophooging heet pol.
Algemeen Nederlandsch ispo1in de beteekenis van samengegroeidebundelplanten,
ofdie bundelmet wortelsen kluit.Roggepol, graspol, een pol dotterbloemen,
violen.

Geilpollenzijnplekkeninbouw ofweiland,
waar de grond door mest vruchtbaarder
is dan elders en de planten zich onderscheiden door sterken wasdom .

zoo goed bekend,isna de onderzoekingen

van Heelsbergen als gewijzigde ware
pokken herkend. Deze ziekte veroorzaakt

in hetnajaarenin den winterveelschade.
Bi
j de zware vormen ziet men puisten
rondom de oogen en gele vliezen in den

bek.Gevaarlijk voorhetdierworden die
pokken, wanneer de kaakholten en de

luchtpijpenwordenaangetast.Somszetelen
de pokken alleen in de luchtpi
jp en ziet
men hetdier plotseling sterven,nadathet
weinig meer verschijnselen vertoonde,
dan dat het nu en dan gaapte. Het is
dan gestiktdoordegelevellen in deluchtwegen.Somszetelt deziekte alleen in het
traankanaal, waardoor ter plaatse een
zwelling ontstaat, welke het oog dicht
drukt. Kam en lellen vertoonen pokken
als uitgroeisels, wratten en zweren. De
smetstof van snot heeft een zeer taai
leven;proefnemingen leerden,datmuggen
na 70 dagen de besmetting nog kunnen
overbrengen.
Gewoonlijkbegintde ziekte met uitvloei-

ingen uit den neus (snot). De dieren

schudden dan metden kop en vegen hun
snavelaan dehalsveeren af,welkedaardoor

stoëg worden.Bijwittekippen isdaarom
een vuile hals reeds een veeg teeken.

Polderrneester. De naam van een
bestuurslid van sommige waterschappen.
Ofschoon de polders,heemraadschappen,
hoogheemraadschappen van vroeger,thans
in deW etalle waterschappen heeten,heb-

ben de bestuurders ervan dikwijlshun
ouden naam behouden.Zi
jheeten heemraden, hoogheemraden, dijkmeesters of
poldermeesters.
Het bestuur van den polder Grootslag in
Noord-Holland heeft een voorzitter en
vier poldermeesters.
Politoer. Oplossing van
alcohol met kleurstoffen.

Pond (veehandel). Afkorting van een
pond Vlaamsch of een pond groot, ter
waarde van 6 gld. Het woord pond is
afkomstig van de Romeinen,diede waarden in ponden zilver uitdrukten. Het
woord ging overin uitdrukkingen a1s:een
pond Vlaamsch, een pond sterling.

Pondemaat (landbouw). Oude landmaatin Friesland :0,3674 ha.

Pondspondsgewijs.Naar evenredigheid.
Pondspondsgewijs verdeelen.
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Poniaard. De dolk der adelborsten.
Vuistdagge(fr.poignard,vanpoing:vuist).

vrouwen,door gebrekkigeverzorging,zoozeer verward raken,dat hetnietrneer in

Ponter (landbouw).Ponterboom,polter-

ordeistekrijgen.InPolenenindeDonaugewestenkomtditookbi
jgezondevrouwen
voor door verwaarloozing. Het bijgeloof

boom , weesboom, bindstok. Een lange,

houten paal,die meteen touw (voor-en
achterbinde)stevigop eenvolgeladenvoer
(hooiofstroo)wordtvastgebonden,om de
vracht bijeen te houden.In Gelderland:
weesboom . In het Land van Altena:
polterboom. Op Flakkee: pommerboom .
In Friesland : bindstok. ln Brabant:
hooiboom.

Ponzen (metaalbewerking). Drevelen.

Ronde gaten in materiaal maken,anders

dan doorboren.Bi
jzwaarplaatijzermaakt
men gebruikvan eenponsmachine,waarbij
een ronde stalen stempeldoor het mate-

riaal gedrukt wordt. Bij dun plaati
jzer
gebruikt men een doorslag, een stift m'et
een rond ofvierkant,plat ondereind.Op
kantoren heeft men kleine ponsmachines
om papier te ponzen.

Pook.Eertijdseen sierdolk.Poken beteekende vroeger steken. De helm en de
pook waren uitrustingsstukken van den
ridder. Vroeger hielden de groenen aan
de Utrechtsche hoogeschoolredevoeringen
metden helm op en den pook in de hand,
waarvoor zi
j een kachelpook gebruikten.
Pooklijn (visscherij).Hettreilnetiseen
zakvormig,trechtervormig sleepnet,waarvan hetnauweeinde gesloten wordt;door

er een lijn omheen te binden. Die lijn
heetpooklijn en deknoop in de pookli
jn
is z66 gelegd, dat, wanneer het net is
opgehaald en boven hetdek is geheschen,

heeftin alle landen aan de PoolscheVlecht
een geheimzinnige beteekenistoegeschreven.M en zag er een voorbehoeding tegen

besmettelijke ziekten in.Ook in onsland
heerschte diemeening.In de manen van
paarden treft men die vlechten ook aan
en men meent, soms ook thans nog,dat
de heksen daar de hand in hebben.
Poon.Vaartuig,datin vorm veelop een

tjalk geli
jkt,doch vooren achterminder
hoog is.Een kof,een tjalk en een poon
verschillen weinig. Een aalpoon is een
poon,waarmee men op aa1vischt.
Verder is een poon een visch,knorhaan
geheeten.goudrood van kleur metgrooten

kop en steilen snuit,blauwe zijvinnen.
Poortader(ontleedkunde).Grootbloedvat,dathetbloed,komende van de ingewanden,verzamelten naarde levervoert.
Hetpoortaderbloed bevatdusdevoedingsstoffen,die hetuitde darmen heeftopgenomen. Die voedingsstoffen worden in
de lever opgestapeld.
Poorter.M en noemde de steden,in den

tijd van haar opkomst,naar haar afsluitingen : ,,poorten''. Poorters waren toen
eenvoudig inwonersvan destad,de stedelingen. Toen er in. l
atertijd een stroom
van plattelanders naar de steden verhuisde,werdeneraan hetpoorterschapbepaalde
eischen gesteld en werden aan poorters

deli
jnmeteenrukkanlosgemaaktworden.

voorrechten verleend.Zi
j,die van ouds
indestadwoondenen zi
jdievan deoude

De visch valtdan uit hetnetop het dek.

poorters afstamden, werden terstond in

Pool(weveril).Van Fr.Pi1ofpoil:haar.

het poortersboek ingeschreven.De nieuw
aangekomenen verwierven het poorter-

De haarachtige bedekking van Puweelen

schap,indien zij met een kind van een

dergeli
jke weefsels.Een pooltapijtiseen
tapi
jtmetopstaandeharen.De Deventeren Perzische tapi
jten behooren hiertoe.
Dewolwordterbijhetweveningeknoopt.
VoorDeventertapijten gebruiktmengrove
wol.VoorPerzischefijne wol.

poorterhuwden. M en onderscheidde dus
ingeboren poorters en behuwde poorters.
M en kon ook poorterworden doorbetaling
van een geldsom,in Amsterdam 50 gulden.
Dat waren dus ingekochte poorters.M en
kan dus in het algemeen zeggen,dat de

Poolsche vlecht.Een onontwarbare haar-

Derechtenderpoorterswarendevolgende:

dos.Bij zware ziekten kan het haar bij

Zijkonden lid worden van een gilde,zij

poortersdeaanzienlijkestedelingen waren.

POOTJESBAK- PORRING

waren benoembaar in betrekkingen, zi
j
hadden vrijdom van tolen zi
j behoefden
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de bloem .De korrelontwikkeltzich nog

op de gewone wijze,doch gaat laterin

geen wachtdienst te doen.Ook kon een
poorterniettot een kampgevecht genoodzaakt worden.De poortersrechten werden
in 1812 afgeschaft.Eén recht leeft echter
nog in Amsterdam voort in het Burger-

stuifbrand over.De smetstofbevindt zich
dus reeds in het zaaizaad. M en behandelt het zaaizaad met heet water, om
de schimmel te dooden.

weeshuis,dat destijds gesticht is,om er

Pop (werktuig). Bolvormige knop met

Weezen Van poortersOP te Voeden.Wa de
ophelng van het poorterschap behielden
de vroegere poorters hun rechten op het
weeshuisen de overigen konden dat recht
koopen voor een som van 50 gulden,
hetzelfde bedrag,datmenvroegervoor het
poortersrechtmoestbetalen.ln 1822 werd
dat bedrag verlaagd tot f1.50 en deze
toestand bestaat nog heden ten dage.E1k
rechtgeaard Amsterdammer laat zich in

het boek van het weeshuis inschrijven,
veelal alléén uit eerbied voor de aloude
Amsterdamsche instelling. De weezen

van hen,diedeinschrijving verzuimden,
wordenopgenomeninkerkelijkegestichten
ofbijnoodzaakin hetStadsbestedelingenhuis. Het groote bezit van het weeshuis
behoort dan ook niet aan de gemeente.

Pootgesbak (tuinbouw). Een plat,laag
open kistje, waarmede de tuinders hun
groenten naar de veiling brengen (afb.
blz.401).

zeemleerovertrokken.Pop van een breuk-

band.Pop van een poli
jstschi
jf.
Por (veeteelt). W ormbult op den rug
van hetvee,waarin zich de larfvan den
runderhorzel bevindt.A1s deze larf volwassen is,boortze door de huid en valt

op den grond,waarin zi
j verpopt. De

huid der runderen wordt door de lit-

teekensminderwaardig.Ziebijbijzen.
Por (bouwkunde).Een gemetseldevoet
van één ofmeer steenen in het vierkant,
tot ondersteuning onder de vloerbalken

aangebrachtofonder de sti
jlen van een
schuur. ln Gelderland spreekt men van
een poer; elders van een stiep of een

teerling (afb.blz.218).

Porceleinaarde.Kaolien,aluinaarde,pijp-

aarde. Zuivere klei, scheikundig: zuur
aluminiumsilikaat, ontstaan door verweering van een soort graniet, welke geen

kwartsen geen bihnengselen bevat.Porceleinaarde is wit,week en vormbaar,en
wordt gebruikt voor vuurvaste steen,

aardewerk en pijpen (pijpeklei). Bauxiet

isporceleinaardevooraluminiumfabrieken.

Porfier.Een stollingsgesteente,afkomstig
uithetbinnenste,vloeibare deelderaarde,
dat uit de diepte werd opgeperst en aan
de oppervlakte kwam .Het is een soort-

geli
jk gesteente a1s graniet,maar het is
sneller gestold en heeft groote, zwarte,

witte en gri
jze spikkels van veldspaatkristallen (kalium-aluminiumsilikaat) en
Pootjesbak-ken.

van mica.Het bevat 70 % kwarts.

Porherkan fraaigepolijstworden,hetis
dan ook een goede siersteen. Pilaren en

Pop (landbouw).Stuifbrand,schimmel-

puien van winkelhuizen zijn vaak van
gepoli
jstporfer.

hoopjes zwart, stuivend poeder ontwik-

Porring (bouwkunde).De hoogte van

ziekte van granen, vooral van tarwe,
waardoor in de plaats van korrels, zich
kelen : de sporen van de schimmel. De
besmetting geschiedt op den stempelvan
W oordverklaring.

een gewelfof een boog.Ook spreektmen
van de porring van een klinkerstraat;
26
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dat is de ronding van het oppervlak.De

porring van een straat is dus afhankelijk

die te Strassfurtgevonden worden.Voorts
uitzeewater,veldspaat en uit waschwater

van debreedte.Deporringdery,
tonrondte''
is 15- 25 cm.

van wol.Potasch is minder gemakkeli
jk

Portel(kaasmakerij).Dewei,welkeuit

tebinden.Natrium (soda)mistdieeigen-

versche kaas gekneéd wordt. Om kaas
te maken, wordt de melk verwarmd en

schap,wordtdoorhetregenwateropgelost
en naarzeegevoerd,waarhetzich ophoopt.
Ruwe kalizouten, a1s kalibemesting ge-

vervolgens gaaterstremselbij.De melk
wordtdan zoodik,dateen stok erin blijft
staan.De kaasstofheeftzich afgescheiden
van de weien is gestold.De dikke melk
wordt in een doek gedaan en het vocht,
dater uit loopt,heet wei.Dan wordt de
kaas in een schoonen doek gedaan en
geperst. De wei,die er dan uitloopt,is
witter dan de eerste weien bevat meer
kaasstof,boter en melksuiker.Deze witte
weiheetportel.De versche kaas,die men
in den doek houdt, heet wrongel. Het
uitwringen heet ook we1 portelen. De
pap, die men van portel maken kan,
heet prol.

te winnen dan soda, omdat kalizouten
de eigenschap hebben,zich aan teelaarde

bruikt,bevatten veelnatriumzouten (keukenzout),die schadeli
jk voor de planten

zi
jn.Strooit men echter het kalizout in
den winterofin hetnajaaruit,dan heeft

het keukenzout gelegenheid op te lossen
en uit te loogen.De kalibindt zich dan
aa
n de teelaarde en loogt niet zoo snel
*
ult.

Potasch gebruiktmen ookinontwikkelingsvloeistoffen voorfotograhsche platen.Deze
geven scherper negatieven dan de met
soda vervaardigde.

Potdeksel(bouwkunde).Een wi
jze van
beschieting,bebording, beschot, waarbi
j

men versierde ingang. Een klein inspringend open voorportaalaan een huis,
ook zonder kolommen.

men de planken niet tegen elkaar,doch
over elkaar legt, zoodat er geen water
tusschen de naden kan komen.De randen
der planken worden daartoe afgeschuind

Postam ent (bouwkunde).Sokkel,voet-

(gekant),zoodatdiekantwatop den rand
van een potdeksel gelijkt (afb.blz.153).

Portiek (bouwkunde).Een metkolom-

stuk van een zuil.

Potasch. Koolzure kali, K COa, een
sneeuwwit poeder, dat water aantrekt en
vervloeit.Vroeger verkreeg men potasch
uitsluitend uit houtasch, die men m et
heet water uitloogde.De loog werd dan
ingedampt, de droge rest werd gebrand

en men verkreeg dan watervrije potasch,
die men in gesloten potten in den handel
bracht, waarin ze droog bleef. De naam
potasch is hiervan afgeleid.
Toen men geleerd had, goedkoop soda

(koolzuurnatrium) te maken, gebruikte
men sodain plaatsvan potasch.Alleen bij
debereidingvankaliglas(Boheemschglas,
kristalglas),weeke zeep (kalizeep), kalisalpeter voor buskruit en chroomzure

potaschvoordelooierij,kon men deoude
potasch niet missen.
Tegenwoordig maakt men potasch uit de
melasse der suikerfabrieken, nadat men
eerst door gisting alle suiker als alkohol
heeftovergehaald.Verderuitdekalizouten,

In den scheepsbouw noemtmen zulk werk
overnaadsch. De houten aken werden
vroeger overnaads gebouwd, d.
w .z. de

gangen (rijen huidplanken)lagen methun

randen over elkaar.
M en spreekt ook van een gepotdekselden
topgevel, als de bovenrand met natuursteen is belegd.

Potdeksel (scheepsbouw). De bovenrand van de verschansing,van de reeling

(afb.blz.72).
Potstal (landbouw).Stalm eteen vlakken vloer,waarop de mest en hetstrooisel

bli
jvenliggen tothetvooqjaar.In den ti
jd,

toen men in zandstreken gewoon was
heiplaggen in den stalte brengen,waren

de potstallen algemeen. Thans zijn de

potstallen vervangen door stallen meteen
groep, een diepe goot, waarin de mest
valt. De groep wordt geregeld geledigd.

Potvisch.Cachelot,evenalsde dolfijn en

denarwal,een walvischachtig dier,datin

PRAAIEN- PRESKOP
alle,niette koude zeeën leeft,maar voor-

namelijkindetropischewaterenwordtaan-

getroffen.Een potvisch kan 24 meterlang
worden. Onder het spek van den kop
bevindtzich in een holtehetzgn.walschot,

een olieachtige vloeistof,waaruitzich bij
afkoeling glanzend witte kristallen afscheiden.In den darm treft men dreksteenen
aan, welke den zeer gezochten amber

vormen.De tanden zijn zeer groot;men

gebruiktdiealsivoor.Hetspek levertveel
traan, soms 6000 liter van één potvisch.

Vroegerwerd veeljacht op hetdiergemaakt.Die jacht is gevaarli
jk,want het
dier is moedig en valt spoedig aan.Eens
heeft zelfs een potvisch het moederschip
der walvischvaarders aangevallen. Tegen-
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geren.In Broek op Langendi
jk vervoert

men erkoolmee.ln bepaalde streken ziet
men veelpram en,in andereniet.DeOude
Rijn en de Gouwe zijn er mee bezaaid.
M en vervoert er brandstoffen, pulp,
grind, mest enz. mee. Naar de grootte
onderscheidtmen daar heele pram en van
4 ton,halve pramen van twee ton en driekwartpramen van 3 ton. In Friesland
gebruikt men pramen van 8 ton om er
hooi naee te vervoeren.

Praam (paarden).Praam beteekent in

hetalgemeen :druk,beklemming,beknel-

ling.De praam derdroefenis(Bilderdi
jk).
Bi
j lastige paarden gebruikt men een
praam,om zeinbedwangtehoudenbi
jhet

woordig levert de potvischjacht weinig

beslaan der hoeven. De praam bestaat

m eer OP.

uit een houtje met een lus eraan.Men
legt de lus om de bovenlip van hetpaard

Praaien (zeevaart).Aanroepen van een
schip, dat men onderweg ontmoet, om
inlichtingen te vragen omtrent herkom st,
bestemming, berichten omtrentde visch-

en draaithethoutjea1seen knevelrond,
waardoor de 1us de bovenlip insnoert.

Predikheeren (R.K.Kerk).De leden

praait de politiekruiser de visschersschepen en levert een praairapport in,
dat de ontvangen inlichtingen vermeldt.

deroudeorde van Dom inicus,deDominicanen, waaronder vele beroemde kanselredenaars waren.De orde heeft nog 4500
leden.

Praaltrossen.Guirlandes.In Vlaanderen

Preek.De preek is het gedeelte van den

vangst, verlies van netten. Gewoonlijk

gebruikelijk.
Praam (binnenvaart).Eertijdswaseen
praam een houten binnenschip, voorzien
van een mast, welke met een tegenwicht
gestreken kon worden.Deze oudepramen

hadden de grootte van een tjalk,waren

wat minder breed vöör en achter en de
rand boven het berghoutwas wathooger.
Het schip was kort en breed,met steile

zijwanden.Hethad aan weerszijden van
hetroereen raampje voorde roef.Langzamerhand zijn deze pramen verdwenen.
Men maakt ze tegenwoordig van ijzer,
zonder tegenwicht aan den mast en met

kerkeli
jken eeredienst,datuitde monde-

ling voorgedragen verkondiging van Gods

woord bestaat, met een Bijbeltekst tot
g
rk
oen
ndsl
ap
gbo
euw
n sde
trerkk
end
eent
toe.
t den Veesteli
j
o
ge
me
Presenning (scheepstuig).Geteerd grof

doek,aan twee zi
jden gezoomd en van

oogen voorzien,waarm ee het op hetluikhoofd bevestigd wordt. Sonas legt men
over de presennings nog dwarsbalken,
welke met vleugelmoeren vastgeschroefd
worden,teneinde te voorkomen, dat het
doek door stortzeeën opgelicht wordt en
wegslaat.

bokkepooten (twee staande spieren,rond-

houten, aan het dek om den mast te

Preskop (keuken).Geperstvleesch van

stri
jken).Gewoonlijk is een praam van

den varkenskop.Hetvleesch wordtgekruid

boven open. De Friesche praam heeft
echtereen dek.De open pramen gebruikt

metthi
jm,marjolein,laurier,kruidnagelen,

nRen VOOr Vervoer Van Vee;een praanR Van

14 ton geeftruimte voor 10 koeien.
Verder iseen praam een kleinervaartuig,

datin slooten gebruiktwordtbijhetbag-

dragon, citroen. M en legt het gekruide
en gekookte vleesch in een doek,slaatden
doek toe en bezwaarthetvleesch met een
gewicht, totdat het gerecht koud is
geworden.

PRIEM W ORM - PRINSESSEPUDDING
Priem worm . M ade, aarsworm . Kleine

Prinsenvlag.De vlag metde kleuren van

worm,welkebijdenmensch in hetonderste deelvan den darm huist.Hetwijfje

denPrinsvan Oranje.Sommigen meenen,
dat die kleuren oranje,wit en hemelsblauw zi
jn en dat de kleuren van onze
Nederlandschevlagdaaraan zi
jn ontleend.
In werkelijkheid is dat echter anders.
Uit een onderzoek van Majoor De Bas
in 1933 bli
jktn1.,dat wi
j vöör 1570 de

is 10mm lang, heeft een priemvormigen
staart,maaktlevendige bewegingen,kruipt

naarbuitenenveroorzaaktjeuk.Deeieren,
welke het legt, moeten eerst weer in de
maag terecht komen om zich te kunnen
ontwikkelen. Een tusschenpersoon is niet
noodig. Door lavementen kan men de

wormen wegspoelen en doorzindeli
jkheid
verdwijnen zi
jvan zelf.
Prik (visscherb-). Rivierprik, lamprei,
negenoog.Een aalvormige visch,die met
den zeeprik en den beekprik toteen afzon-

derlijke familie behoort: die der prikvisschen.De rug isolijfgroen,de zi
jden
zi
jn grijs,de lengte is 30-50 cm.Het
lichaam is bijnarond;hetdierheefteen

Bourgondische vlag hadden. Toen de
W atergeuzen Den Briel hadden inge-

nomen,trachttedePrinshentoteenkri
jgsmachttemaken en daarom heefthijhen
verlofgegeven,delivreikleurenvanhetHuis

van Oranjete voeren.Diekleuren waren
rood- wit- blauw. Zi
j werden overgenomen doorallen,diezich.bijden Prins
aansloten.M en hield zich echternietstrikt
aan die kleuren.Velen vervingen hetrood

openingen aan weerskanten.M etde neus-

door oranje,om van hun verknochtheid
aan het Huisvan Oranje bli
jk te geven,
ofschoon de kleuroranjemethetgeslacht
Oranje geen verband houdt. Onder de

openingenhetoog,zijndatnegenvlekken.

oranje- wit- blauw a1s rood- wit-

eigenaardigen zuigsnuit,bezetmet hoorn-

randjes.Er zi
jn zeven onbedekte kieuwVan daar de naam negenoog. De prik
leeft in de groote rivieren,zuigt zich aan
andere visschen vast en bereikt zoo de
paaiplaatsen in zee.Ook zietmen dathet

mannetje zich aan het wijfje vastzuigt.
Men vangtprikken vooraasbijdebeugvisscherij(kabeljauw).Kabeljauw bijthet

Princevlag verstond men dus zoowel
blauw; men nam het niet zoo nauw.Op

oude schilderi
jen van dien tijd ziet men

meestalrood- wit- blauw op de vlag-

gen. Somti
jds zijn er twee vlaggen op
hetzelfdedoek: één met oranje en één

woord:,,M en moet zijn prikken levend
houden''(op zijn zaken passen).

met rood.
Zonder dat men met zekerheid de aanleiding ervan weet, verdween het oranje
en werd het rood algemeen. M en heeft
we1 verondersteld, dat dit is geschied,

Prikkebeen.Debroodmagere,hartstochte-

omdat de kleuroranje van dien tijd zoo

best in versch aas.Van daar het spreek-

li
jke kapellenvangeruithetgedicht, dat
J.J.A.GoeverneurvoordeNederlandsche
jeugd bewerkte.Hetboek iszeerbekend
en beschri
jfthoePrikkebeen,diedoorzijn

zuster Ursula wordt tegengewerkt, naar
Amerikavlucht,om daarkapellentevangen.
Ursula reist hem naen beiden komen op
een zeerooversschip terecht. Ilan xvorden
ze door een walvisch opgeslokt,maar ze

weinig bestendig wasen anderen m eenen,
datde kleur te :ets was ona goed in den
mist gezien te worden en zoo zou naen
uit praktische overwegingen tot het rood

zi
jn gekomen.Aannemelijker is de volgende verklaring:Tothetbegin der 17de
eeuw was vermillioen de meest gebruikte
roode kleurstof.Die kleur was scharlaken

nel,diehi
jin den walvisch had ontmoet.

rood en dekleurstofwasduur.Gewoonlijk
vermengdemen hetvermil
joen metmenie,
dateenoranjekleurheeftenminderduur
was.Daarom verfdemen één baan oranje.

Prinsessepudding. Een pudding van

wijzebehandelen en men verkreegdaarbij

komen vri
j.Ursulaspringtten slotte uit
haarvelen Prikkebeen trouwtmet Pieter-

melk of room met kersenbrandewijn of
marasquinen abrikozengelei,stijfgemaakt
met gelatine, zoet gemaakt met suiker.
Voor den geur wordterook vanille ingedaan.

Daarna leerde men de meekrap op beteie

een goedkoope roode kleurstof, welke

dieperrood wasdan vermiljoen.Degoed-

koopte van de kleurstof was de reden,
dat m en algemeen tot rood in de vlag

overging. Hoe dat zij: het oranje-

PRINSJESDAG-PROOST

blanje- bleu is nimmer uitsluitend de

Nederlandsche vlag geweest en evenmin
uitsluitend prinsenvlag of geuzenvlag.

W ij beleefden echter onze gouden eeuw
met rood,wit en blauw.

aanzienli
jke,godvruchtigegrcotgrondbezit-

ters als decanus aangesteld. De decani
hielden toezichtop hetgodsdienstig gedrag
van hun medechristenen en moesten hun

vergrijpen bij den priester aanbrengen.

de Staten-Generaal door de Koningin.

De decani kregen later het recht, zelf
straffen op te leggen, uit naam van den
bisschop. Toen het leenrecht ook in

De naam dagteekent uit den tijd, dat

kerkeli
jke ambten was doorgedrongen,

Prinsjesdag.Dedagvandeopeningvan
W illem lIImetdebeideprinsen Alexander
en W illem de zitting derStaten opende.

werd het decanaat als gunst verleend en

Proefschrift. W etenschappeli
jk, oorspronkelijk geschrift ter verkri
jging van

tiendrechten in hetzelfde gebied.Van dien

bi
j hetdecanaat behoorden vaak inkomsten van kerkelijke goederen en van de

den doctorsgraad aan de hoogeschool.

ti
jd af dagteekent de naam Van proost
(praepositus:overste)voordecanus.Som-

Proeve.Opstel,datnietdiepin hetonderwerp doordringt, fr. essai. Proeve van

mige grondbezitters bouwden een eigen
kerk op hun grond en veelalverleende de
bisschop hen dan het proostambt,welke

wetenschappeli
jk onderzoek.
Prol (keuken).Pap van portelgekookt.
Portelisdevloeistof,welke uitdewrongel

'
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waardigheid erfeli
jk werd.Uitdien tijd
stammen oude aardrijkskundige benamingen,zooalsBreukelen-proosdij,AbkoudeProosdij. (Het dorp Abkoude behoort

(versche kaas) geperst wordt en witter

voor de helft tot de gemeente Abkoude-

is dan gewone wei.
Appelprol is een gerecht van appelen,
melken brood,in denovenbruin gebakken.

Proosdij en voor de andere helfttot de
gemeenteBaambrugge).BijdeHervorming
bestond aanvankeli
jk het plan,deproosdijeningereformeerdenvorm telatenvoort-
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bestaan. M en verwachtte veel van het
toezicht van den proost op de gereformeerde gezindheid. De proost moest
zorgdragen voor het onderhoud van de
kerk en voor het bestuur der goederen.
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Prook aan heistellingpalen.

Prook (heistelling).De i
jzeren pin aan
den voet van een heistellingpaal, die in
den grond,ofin een ondergeschovenplank

dringten versG uiven belet(afb.blz.405).
Een prook is ook een versierde knop van
een haak of pin, waaraan men statie-

gordi
jnen in het midden bi
jeenbindt.
Een prookisaan deZaaneen timmermanswinkelhaak.
Proost.Reedsin de 9de eeuw hadden de
bisschoppen in verscheiden gemeenten

van den Zondag tegengaan, ontucht en
naeineed voor den rechter brengen. Dat
streven is echter verloopen in twisten

de proosdijgoederen, doordat de
proosdijen reedste lang hetkaraktervan
wereldli
jk goed gekregen hadden en de
oorspronkeli
jke bedoeling dezerinstelling
OVer

was vervaagd, zoodat herleving in den

ouden vorm nietmeer mogelijk was.
Een andere waardigheid, welke eveneens
met den naam proost werd aangeduid,
wasdievan den beheerdervan degoederen
van een kerk of van een klooster,zonder
datervan leenrechtsprakewas.De proost

was eerti
jds b.
v.de eerste waardigheidsbekleeder bi
j de kapittelsderdomkerken
(zie bij kapittel).De waardigheid is na
de Hervorming en opheëng der kapittels
verloren gegaan, maar in 1859 opnieuw

ingesteld,toen de Pausin de vijfNederlandsche bisdommen opnieuw kapittels
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(raden van debisschoppen)instelde.Deze
kapittels vergaderen éénmaal 'sjaars en
hebben een proost a1s hoofd.
Provenier.Vroegere naam voor iemand,
die zich in een proveniershuis had ingekocht.De proveniershuizen werden vooral
na de Hervorming veelgebouwd.De inkomsten,die een provenierzich had verzekerd,heeten preuven,prebenden.Tegen-

woordig kooptmen zich een lijfrente.
Pruim edant. Gedroogde pruim .

Pruim emondje.Preutsch mondje,zooals
demond getrokkenstaat,bijhetuitspreken

worden.Die bewerking heet frisschen en

geschieddeaanvankeli
jkindenzgn.frischhaard,een open haard,waarin het ijzer
met houtskool verhit werd en waarin de
zuurstof van de lucht de koolstof deed
verbranden.
Later ging men in plaats van houtskool
steenkool gebruiken; de bewerking geschieddetoen in den zgn.puddeloven en de
steenkool kwam, in tegenstelling met de

houtskool,nietmethetijzerin aanraking.
De puddeloven bevat n1.twee haarden :
een vuurhaard,waarin zich de steenkool
bevindt en een werkhaard, welke gevuld

ismetijzer.De vlam uitden vuurhaard
slaatoverheti
jzerin denwerkhaard heen,

van het woord ,,pruim''. Pruime- en

verhit het en doet het smelten. Door
middelvan eenfellen schoorsteentrekwordt

prismamondje.

tevens veellucht over hetijzer gevoerd.

Pruppen (hoenderteelt).Onderzoeknaar
het geslacht van pasgeboren kuikrns.Bi
j

De zuurstof uit de lucht verbindt zich
met de koolaan de oppervlakte van het

i
jzer, dat daardoor armer aan koolstof

eendenkuikens is dat onderzoek niet

wordt. Als gevolg van deze koolstofont-

moeili
jk. Het geschiedt door de aars-

trekking stijgthetsmeltpunten hetvloeibarei
jzerwordtdeegachtig aan deopper-

opening zichtbaartemaken en dan op het

onderli
jftedrukken.Bi
jmannelijkekuikens

vlakte.Nu roertmen de deegachtigelaag

treedt dan een soort roede naar buiten,

door hetoverige ijzer heen.Dat roeren

in den vorm van een klein puntje. Bij

heet puddelen.M en gaathiermede door,

li
jker.
De kuikenfokker heeftveelbelang bi
jde

haard genomen entotplattestaven gewalst.

hoenderkuikens is dat onderzoek moei-

totdat alhet ijzer deegachtig geworden
is.Heti
jzeris dan gaar,wordt uit den

kennisvan hetgeslacht,omdathanen meer

aanopfokkosten dan zewaard zijnin den
tijd,dathetgeslachtaan den kam en aan

de houding te herkennen is.De kuikens
worden dus geprupt en de hanen worden
terstond afgemaakt.

Prut.Brijachtige,'dikkemassa,bezinksel.
Koëeprut,prutin deninktkoker.Gestremde melk,wrongel.

Pui(bouwkunde).Ondergevel.Puibalk:
de balk,die den bovengevel draagt. Pui
van een trambalcon: de glazen wanden.

Puiboeken: Eerti
jds de boeken, waarin

de namen der bruidsparen ten stadhuize
werden ingeschreven. Vöör de invoering

van den Burgelijken Stand geschiedde de
inschri
jvingvaneenhuwelijk in deDoop-,
Trouw- en Begraafboeken van de Her-

vormde Kerk,terwi
jlhethuwelijkvan den
Prij.Kwaadaardig vrouwmensch.

kanselaf bekend werd gemaakt.Voor de
ingezetenen,die niettotdeStaatskerk be-

Puddelen (staalbereiding). Roeren in
gesmolten ijzer.Hetijzer,zooals het uit

hoorden,geschiedde de inschrijving ten

de hoogovens komt, is broos, hard en
heeft een laag smeltpunt,doordat het een
grootgehalteaan koolstofbevat.Het gaat

bijverhittingvandenvastenvorm terstond
in den vloeibaren vorm over en is om die

redenen zeergeschiktvoorgietijzer,maar
nietvoorsmeedijzer.Om hetijzersmeedbaaren zachttemaken,moethetontkoold

stadhuizein dc puiboeken,aldusgenaamd,
omdatde nam en aan de puivan hetstadhuis werden afgekondigd.
Puim steen. Een poreus, vulkanisch gesteente,datis ontstaan,doordatgesmolten
steen doorvulkaangassen tot schuim werd
geblazen.Hetis dusvastgeworden schuim

van gesteente.Men vindthetbijallevul-

PUL- PUTS
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kanen. Soms is de zee ermee bedekt.

huisjesslak, de purperslak der Middel-

Herculanum en Pompejiwerden erin het
jaar 70 na Chr. geheeldoor bedolven.

landsche Zee,werd verkregen. De oude
heerschers droegen purperen kleeding.

Puimsteen wordt veel gewonnen op de
Liparische eilanden ten N oorden van
Sicilië. De stad Lipari heeft daar alle
puimsteengroeven in bezit en heft er een
uitvoerrecht van. Het puimsteen wordt
daar eenvoudig uit de heuvels gegraven
en dan geslepen. Afvalwordt tot puim-

In hetRomeinsche Ri
jk was het purper
een weeldeartikel.In de 15de eeuw was
het een teeken van het gezag; de scharlaken mantel der kardinalen herinnert

daaraan. Met purper omhangen zijn:

steenpoeder vermalen en als slijppoeder

hoog in aanzien staan.
Tegenwoordig maakt men purper kunstmatig: dibroomindigo.

puimsteen van Neuwied in Hongari
je

Purperwilg.Een soort wilg op grienden

voor marmer,hout en leer verkocht.Het
wordt gebroken en vermengd met kalk
en dan onder stoomdruk verhit, om er

drijfsteen van te maken. De koepelvan
de Aja Sophia is van deze drijfsteen

gebouwd.Van puim steen m aakt men met
cement zeer lichte platen voor dakbedek-

en waarden met purperkleurige katjes
en lange,volleteenen (teenen,dieweinig
in dikte afnemen).Hethoutzelfis geel
en wordt gewoonlijk na het vlechten
gekleurd.

king (pimsplaten). Voorts wordt in het

Eifelgebergte, dat een uitgebrand vulkanisch gebied is,veelpuimsteen gewonnen.
Vroeger noemde men puimsteen pims;
thansnaarhet Duitsch :bims.
De samenstelling is kiezelzuurnatrium en

kalium.Puimsteen drijftophetwater,niettegenstaandehetpoedertweemaalzoozwaar

isalswater.Ookbi
jhetmakenvan brandkasten wordt puimsteen gebruikt; de
ruimte tusschen de dubbele wandenwordt

ermee opgevuld, evenals bij i
jskasten.
Puimsteen wordtkunstmatig gemaakt bi
j
de hoogovens te Velzen.

Pul. Sierkan, vaas, bierkan met deksel.
A:eiding van ampulla: kruik of kan.

Punter (vaartuig). Vaartuig met een

rechten steven,die schuin uit het water

opkomt, evenals bij een hoogaars, een

grundel en een schokker. Een punter
heefteen vlakken bodem en is van boven
open.De Overi
jselschepunterszijn langer
en smaller dan de Aalsmeersche.Bekend

zijndepuntersvanGiethoorn.Alleswordt

daar met den punter vervoerd. Groote
punters vindt men op de Zuiderzee,in
Volendam en M onnikendam . Ook wordt

depuntervaakalsjachtgebruikt,meestal

meteen torentuig,dat is een lange mast
m et een driehoekig zeil.

Purper.Purperis behalve een kleur,ook
een verfstof, die in de oudheid uit een

Putgalg.

Putgalg. Een inrichting om water te
putten. Naast den waterput staat een
hooge paal rechtop in den grond, met
een zwengel waterpas op den top. De
zwengel heeft aan een der einden een
puthaak en aan het andere einde een

tegenwicht(zie afb.blz.407).
Puts(scheepvaart).Houten emmermet
een hengsel van touw. Een slagputs of
amiraaliseen putsvan zeildoek om water
buiten boord te putten; een houten puts
zou stuk slaan.
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Pij.Overjasvangrove,wollenstof.Grove,
ruwe,grauwe,bruine,ruigepij.Pijjekker:
korte overjas van zware stof voor zeelieden. Een duffelsche pi
jjekker met

bi
j hanen, waarbij deze klieren waren

ankerknoopen.In Vlaanderen spreektmen

aanneemt dat deze de werking remmen,

van y,in de piezijn'' mooiekleeren aan-

zag men bi
j kinderen een vroegti
jdige

weggenomen,gezien,dat ze vechtlustiger
werden,grooterkammen en sporenkregen.

Bi
j gezwellen van de klier,waarbi
j men

Monnikspij:opperkleed der Franciscaner

ontwikkeling der geslachtsorganen, lage
stem , beharing van de lippen, oksel en

monniken.

schaamstreek en vroegri
jpheid van den

hebben.

Pijlgif. Sterke, waterige aftreksels van
vergiftige planten, waarbi
j slangengif is
gevoegd. Het wordt door wilde volken

gebruikt,om erhun pi
jlen meetevergiftigen.Sommige van die vergiften werken
op hethart,andere op de spieren en zenu-

geest; ook de lichaamslengte was groot.
W erkt de klier overmatig, dan ontstaat

vetzucht en traagheid. Jozef, de dikke
jongen uitSamuelPickwick,diealtijd at
of sliep, leed bli
jkbaar aan verhoogde
werkingvan depi
jnappelklier.

wen.Pijlgifkan veelstrychnine,strophan-

Pijp (jacht).W entel,wrang.Eenkonijnen-

tine, digitaline bevatten. Het bekende

gang in het zand.

Amerikaansche pi
jlgif,curare,bevat een
grootaantalvergiften enwerktverlammend.

Piflnaad. De naad tusschen de beide

Pijp (wijnhandel). Een half vat. Een
smalen buisvormigvatvoorwijn en olie,
uitSpanje ofPortugalafkomstig.

wandbeenderen van den schedel, welke

midden op hqt hoofd samenkomen.Bi
j

Pilp (paarden). Het gedeelte van het

zuigelingen is de naad nog breed en door
de huid tevoelen.Herkenningsteeken voor

voorbeen van een paard,tusschen knie en

deligging van den schedelbijdebaring.

middelhand van den mensch. De been-

koot(afb.blz.34),overeenkomend metde

valscht.M en herkentdie vervalsching aan

deren van de pi
jp bestaan uithetronde
pi
jpbeen en detwee dunne griffelbeenderen,achterdepijp gelegen.Derachterhet
pijpbeen gelegen pezen,geven mede aan
de pijp een plat aanzien. De pi
jp zelf
mag nietrond zijn.Platte,breede,droge
pijpen zietmen gaarne.Isdepijptesmal,
dan spreekt men van spillebeenen. Bij
edele rassen isde pi
jp gewoonlijk droger
dan bi
j dezware rassen,die een dikkere

den reuk bij verwarming en bijvoeging
van water.Zuiverepijlwortelisreukeloos.

hebben.De pi
jp moet verder kort zijn,

Pijnappelklier.Eenklein,gri
jsrood,kegel-

van de pi
jp behoortloodrechtte W ezen.
Alsde knieën doorzakken,is de Pi
jp niet

Pillwortel.Arrowroot.Zetmeel,afkomstig
van een geteelde Indische plant.Oost-en

W est-lndië leveren de meeste pijlwortel.
Het zetmeel komt in blikken bussen in
den handel:hetzweltin waterzeersnel0p.
lletwordt gebruiktin gebak voor zieken,

die aan ingewandsstoornissen lijden.Vaak
ispijlwortelmetandersoortzetmeelver-

vorm ig aanhangkelvan de hersenen achter
de groote en vöör de kleine hersenen.

huid en vochtiger onderhuidsch celweefsel
de bovenarm daarentegen lang.De stand
loodrecht meer.

Naarden fijnen bouw teoordeelen ishet
geen klierweefsel,maarzenuwweefsel.Het

gewicht bij een volwassene is niet meer
dan 220 milligram.Ofschoon het bestaan

vanhetorgaantjereedsveleeeuwenbekend
is,is de werking ervan nog duister gebleven. tlit dierproeven heeft naen naeenen
te moeten opmaken,dathetinvloed heeft

op den groei.Hetisalsofde pijnappelklier de ontwikkeling van de geslachtsOrganen tegenhoudt, want men heeft

Pil
-paarde.Pijpeklei,porceleinaarde,aluin-

aarde,een zuivere witte kleisoort, scheikundig genoemd :zuur aluminiumsilikaat.
Deze kleiontstaat door de inwerking van
koolzuurhoudend water op hetveldspaat

van graniet.Zij is duseen produkt van

verweering. De Chineesche klei is het

langst bekend (porcelein).Daarna kwam
de Engelsche pi
jpaarde en tegenwoordig
is de Surinaamsche pijpaarde (bauxiet)

PIJPZW EER-RAAIGRAS
een uitvoerprodukt van beteekenis. Om

de bijmengselen, welke het smeltpunt
verlagen,teverwi
jderen,wordtdebauxiet
eerstgeslibd (metwatergespoeld).Daarna
wordt ze gedroogd, maar men laat er

15 % waterin,om het vervoer te verge-

makkeli
jken.
Van pi
jpaardebaktmen pijpen,porcelein,
vuurvaste steen.ln de 17de eeuw bloeiden

de pi
jpenfabrieken te Gouda,terwi
jldie
nijverheid zich elders nietkon ontwikkelen.Depijpaardedaarvoorwerd betrokken

Raad van Indie. Een oude,zeer hooge
bestuursinstelling in lndië. De eerste
Gouverneur-Generaal Pieter Both kreeg
als eerste taak dezen raad in te stellen.
De raad vormde de Hooge Regeering,
kreeg de hoogste wetgevende en uit-

voerende macht,terwi
jl de G.-G.voorzitteren lid was.In 1804 werd de beteekenis vap den Raad verkleind en in 1836
werd van den raad slechts een adviseerend

lichaam gemaakt. Zij bestaat uit een

uit de Belgische Ardennen.

vice-voorzitter en vier leden, benoemd
doorden Koning.Deleden moeten Neder-

Men gebruikt pi
jpaarde tegenwoordig
om papier te vullen,zwaarder te maken.

landeren tenminste 30 jaar oud zi
jn.De
raadvergadertéénmaal'sweeks,gewoonlijk

Zi
jdoetook den inktbeteraanhetpapier

in het Paleis te W eltevreden en onder
de leiding van den vice-voorzitter.

hechten.Krantenpapier bevat soms 15 %

klei. M et pijpaarde vult men rubber,
maakt men katoen glanzend en reinigt
men Nvitte linnen schoenen. Daartoe

Raad van State. Een regeeringscollege
van 14 leden en een vice-voorzitter,

smeertmen een papje pi
jpaarde op het

terwijlde Koning van rechtswege voor-

linnen, laat het dan drogen en borstelt
vervolgens de klei weg.

zitter is.Buitendien kunnen er 15 staatsraden in buitengewonen dienst benoemd

worden,diebehalvereis-en verblijfkosten
Pijpzweer (heelkunde).Fistel,een onnatuurlijk kanaal,dat een etterholte of
een klierkanaal met de buitenwereld
verbindt. Kaakhstel,traanhstel, etterende
fstels.

Ra (zeilvaart). Een spier (rondhout),

die een vierhoekig zeil uithoudt. De ra
hangtin hetmidden dwarstegen den mast.

Raadkamer (rechten).Dekamer,waarin
een rechtsprekend lichaam vergadert tot

vaststelling van zi
jn uitspraak. Deze

zitting is niet openbaar; de bespreking
is geheim .Ook worden in de Raadkamer
behandeld :beschikkingen overdeinstructie van een strafzaak,gevangenneming of

invrijheidstelling,vorderingen inzake fabrieksmerken, faillietverklaringen, vraagpunten. Schending van het geheim der
Raadkamer kan gestraft worden met

geen bezoldiging ontvangen. De Koning
geeft alle wetsvoorstellen en besluiten
aan dezen raad in overweging,doch isniet
aan het advies van den Raad gebonden.
Een vasteafdeelingvan 5 leden onderzoekt
geschillen van bestuur. Een andere taak
van den Raad van Stateisde waarneming

van hetkoninkli
jk gezag bijontstentenis
van een troonopvolger.

Raad voor de Scheepvaart. Een com -

missie,ingesteld bij de W et van 1909,
die na zeerampen een onderzoek instelt
en maatregelen van tuchtneemttegenover
schippers, stuurlieden en machinisten.
De Raad is te Amsterdam gevestigd en
bestaat uit een voorzitter-rechtsgeleerde,
twee zeeoëcieren, twee schippers ter

koopvaardij. Voorts uit leden-schippers,
reeders van de groote vaart, de kleine

ontzettinguithetrechterlijkambt.Behan-

vaarten van dezeevisscherij.Verdereen

bi
jeen openbarezitting.

Raai. Richtingslijn, waarlangs metingen

Raadsheer. Rechter van een gerechtshof
of van den lloogen Raad.
Een stuk uit het schaakspel.
Een soort duif.

Raaigras. Een grassoort, die pollen
vormt, snel groeit en een overvloedig,

deling van een zaak metgesloten deuren is
iets anders:het is slechts een maatregel
van orde, genomen door den voorzitter

werktuigkundige,een electrotechnicus,een
scheepsbouwkundige en een machinist.

verrichtworden.Strandraai.Peilraai.Raaipaal.Langs de raaiafsteken.
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voedzaanagewas levert.Hetheeft neiging

en ongeveer10 cm breed.Rachels worden

door te schieten, zonder zijdelingsche

gebruikt om plafonds te betimmeren (te
rachelen),om erdaarna hetrietvoor de

uitloopers te vormen, zoodat het voor

kunstweiden (die na één of twee jaar
worden omgeploegd) goed geschikt is.

Onderhetzaad van raaigrasbevinden zich
zaden,dieeen goedezodevormen,hetgeen

bli
jkt uit raaigrasplanten in de weide.

bepleistering aan te bevestigen.
Rachelsstaan tusschen tengels en schroten

in.Tengelszijn watsmalleren schroten
wat breeder.
Rachelen,tengelen,tengeldoek, tengellat.

Het groeit slecht op hoogen zandgrond

enmaaktdaarbijdroogweeralleen spich-

tige halmen.M en onderscheidt Engelsch,
Italiaansch en W esterwoldsch raaigras.
Het laatste is goedkoop.
Raapolie. Olie uit koolzaad. Deze olie
werd vroeger voor verlichting gebruikt

(patentolie isgezuiverde raapolie).Thans
om visch tebakken.Deolieishalfdrogend

en gaat over in een sli
jmerige, harsachtige massa.
Raapstelen (keuken).Kelen.Een raapsoort: de meiraap, waarvan men reeds

vroegjonge bladeren kan plukken.Reeds
in Januariworden zi
j in warme bakken
gezaaid.M en eetsteelen blad a1sgroente,
vöördatzich aan de plant knollen hebben

gevormd (afb.blz.410).

Raderdiertjes.Kleinediertjes,oerdiertjes,
die in zoet water leven en een radvormig
orgaan aan den kop hebben, dat met
trilharen is bezet en door beweging dier

haren li
jktte draaien.
Rak (zeilen).Een touw (rakkeband)of
een ijzeren beugel,welkedeklauw (vooreinde)van den gaffelbi
jden masthoudt.
Afb.blz.102.De stalen beugelofdeketting,waarmede de ra aan den mastwordt
gehouden.
De voor-bovenhoek van het gaffelzeil.

Rak (scheepvaart). Rechtloopend deel

van een slingerend vaarwater. Vergel.
Damrak te Am sterdam en Rokin d.i.
rak-in,hetrak binnen den Dam ,Volkerak,
Skagerak.
In Noord-Holland noemt men een recht
eind weg ook een rak en hetwoord ,,rek''
in de uitdrukking r,een heele rek'' is
hetzelfde als,,rak''.

Ram melschiff (werktuigkunde). De

katrol boven in een heistelling,waarover
de reep van het heiblok loopt.
De katrol aan de nok van den laadboom

bi
j schepen; de stalen reep loopt daar
van delieroverderammelschi
jfnaarhet
ruim.

Randlesziekte (tuinbouw). Ziekte in
Raapstelen.

de kool door kaligebrek. De bladranden
gaandoodendebladeren staanho1tusschen

denerven.Hetzelfdezien webijaalbessenRaasdonders (soldatenkeuken).
Gekookte,grauwe erwten.
Rabauw.Rabaut.Deugniet,schelm.Vroegerveelgebruiktvoorordeverst
der.
xoor
Rabauwtakken : de dunne takken van een
gevelden boom.

Rachel (houthandel). Rafter, rachter,
tengel. Smalle plank, ongeveer 2 cm dik

struiken.

Rank (scheepvaart). Eigenschap van
een schip,waarvan het zwaartepunt hoog

ligt:dichtbi
jhetopdrukpunt(datishet
zwaartepunt van het verplaatste water).
Hierdoorzalhetbi
jdevaartgemakkeli
jk
uitden loodrechten stand gebrachtworden,
maarhetkeerttoch rustig naardien stand

M NS- RATS

411

terug. M en zegt, dat een schip ,,rank

fotografeertdoor een netwerk,een raster.

geladen''is,tegenovereen schip,dat,,sti
jf

Hierdoorverkrijgtmen een beeld,datuit
puntjesbestaat.Hetbeeld wordtop zink

geladen'' is en zwaar, ,,wreed'' werkt,
wanneer het m eeste gewicht diep in het

schip is gestuwd.Zulk een sti
jf geladen
schipslingertmetrukken om zijnlengteas;
hetopdrukpuntisdan vervan hetzwaartepunt van hetschip gelegen.
Rans.Ranzig,noemtmen vetten en oliën,
welke,doordatzelang aan de luchtwaren
blootgesteld,een onaangenamen reuk gekregen hebben. Het ransworden is een
gevolg van verbinding met zuurstof.Het

vetwordtdaarbij gesplitstin vetzuuren
glycerine.Hetvrijgekomen vetzuur riekt
onaangenaam.Voornamelijkzijnhetboterzuur, caprylzdur en capronzuur, welke
den ranzigen geuren smaak geven.

of koper overgebracht en kan drukinkt
opnem en.

Dewijze,waarop men tewerkgaat,isde
volgende: Het raster bestaat uit twee

glazen platen,welkebekrastzi
jn metdicht
bi
jeenstaandeevenwijdigelijnen.Deplaten
worden z66 geplaatst,datdeli
jnen haaks
Op elkaar komen en een raster vormen.

Het fotograhsch negatiel-, dat men door

belichting doorhetraster heen verkrijgt,
legtmen op een zinken plaat.Die zinken

plaat is bedekt met een laag vischlijm,
vermengd met chroomzure ammoniak.

Chroom heeftdeeigenschap de vischli
jm

gevoelig voor licht te m aken.Het licht,
dat tusschen de donkere stippen van het

negatief op de vischlijm valt, verhardt
Rap.Afvalvan hout,spaanders,bijeengeharktetakjesen bladeren,stukjesstroo

en riet,vroeger gebruiktom den bakoven
te stoken. De rap werd geborgen in het

raphok en bij den oven gebracht in de
rapmand. In Zuid-Holland spreekt men

van rap bij paarden en bij koeien:een

droge schilferende uitslag. Rapperig. In
N oord-Holland is rapperig : versleten,

slordig,ruiperig.Jan Rap.
Rapen, berapen (m etselaar). Kalkmorteltegen een muuroppervlak brengen.
Rapier. Degen.

Rasphuis. In het begin der 16de eeuw
Nverden gevangenissen gebouwd voor hen,

die,zondermisdrijven te hebben begaan,
toch de ergernis opwekten (bedelaars,
dagdieven,publiekevrouwen).Zijdienden
ter verbetering van dit soort menschen
en boden gelegenheid tot werken. M en

lietdegevangenen verfhoutraspen (rasphuis) of garen spinnen (spinhuis). Het
rasphuiste Amsterdam in 1588 gebouwd,
heeft een zekere beroemdheid gekregen,
omdat de stad hierin het voorbeeld gaf

tot een menscheli
jke behandeling van
gevangenen en deze trachtte op te leiden
voor een nuttig bestaan.

deze en maakt,datdienietmeerin water

oplost. Op deze wijze komt het beeld
van hetnegatiefin verhardevischlijm op
de zinken plaat, Die plaat wordt geëtst
uitgebeten met zuren. Het zuur werkt

niet op plaatsen met vischlijm bedekt,
zoodat deze plaatsen boven het vlak van
dezinken plaatgaan uitsteken en drukinkt
kunnen opnemen.Daarmee is de zinken
plaat voor afdrukken gereed.
Rasterdruk is geschikt voor prenten met

wazige tinten (in tegenstelling met li
jnteekeningen).Eenbijzondervoordeelervan
is,datmen tegeli
jk deteksten de clichés
kan zetten en afdrukken.De zinken plaat

spijkertmenop eenhouten blokje,datmen

de vereischte hoogte geeft, z66,dat het
beeld op dezelfde hoogte komt als de
drukletters.

Ratelboor. Handboor, om in moeili
jk
toegankelijke hoeken gaten te boren.De
boor (hetboorijzer)zetmentusscheneen
vastpuntvan een betlgelen hetwerkstuk
en draaitmen rond door middelvan een
hefboom,waarop een pal. De pal neem t
echter den boorhouder slechts in één
richting mee. W anneer dus de hefboom
heen en weer bewogen wordt, draait de
boorslechtsin één richting.De pa1maakt
dan een ratelend geluid.

Rasterdruk. Autotypie, een wi
jze van
vermenigvuldigen van prenten, foto's,

teekeningen,schilderi
jen,waarbij men ze

Rats (soldaten). Ratjetoe, soldatenpot,

hutspot.
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RATTEBEETZIEKTE- M VEELING

Rattebeetziekte. Zeldzaam voorkomende

ziekte na een rattebeet. Er zijn slechts

enkelegevallen van in onsland beschreven.
De ziekte wordt veroorzaakt door een
spiraalvormig gewonden oerdiertje, een
spirochaete.Die spirochaeten hebben aan
hun einde zweepdraden, waarmede zij
zich voortbewegen. De spirochaete is in
1916 voor 't eerst gevonden in een rattebeetwond enin deklieren vanden gebetene.

De ziekte zelfwasreedseeuwen in Japan
bekend.lka den beet van den rat geneest

de wond aanvankeli
jk goed. Er ontstaat
laterechterpi
jn in hetlitteeken,datdan
opengaat,terwi
jlerzich eenhardeblauwe
plek omheen vormt met opstijgende
roode strepen.Daarna ontstaat een doorloopende koorts,gepaard met huiduitslag

en pi
jnen in de spieren.De koorts verdwijnt, om later in aanvallen terug te
komen.Na herstelisde patiëntonvatbaar.

Gevaarli
jk isdeziekteniet.Deverwekker

komt schaars in het bloed van den zieke
voor.De herkenning kan geschieden door

ditbloed bi
j muizen in te spuiten.Deze
proefdieren zi
jn zeervatbaaren de spirochaete vermenigvuldigt zich gemakkelijk
in hetbloed en isdan microscopisch gemak-

kelijk te vinden.

M et de ziekte van W eil,ook van ratten
afkomstig, heeft rattebeetziekte niet te
maken.

Rattenkruit. W itte arsenik,arsenigzuur,
scheikundige formule Asaoa, een wit
poeder zonder smaak;vergif.Volgensde
W et mag het in kleine hoeveelheden
niet zonder recept verkocht worden;we1

wordt, naaken het tot een verleideli
jk
moordmiddel. De plotselinge vergiftiging

geli
jkt op cholera.De verschijnselen bi
j
sl
z
wa
epe
knd
keespv
ierg
ei
n,
ftig
pi
ing
jnlijz
ki
e
jnz:enve
uws
rna
tage
mme
ring,
n,
verlamm ingen,brokkelige nagels,diewitte

banden krijgen,verhoorning en roodheid
van de huid,gordelroos metafsterven van
de huid.De nieren en hetzweetscheiden
het vergif af. Na den dood vindt men
rattenkruit in de maag en in de darmen,
m aar vooralook in de lever.Zeven dagen
na de toediening kan het echter daaruit

verdwenen zi
jn.In de huid is hetechter
pas laatte vinden.Volgt de dood binnen
zeven dagen nadetoediening en vindtmen
niettemin sporen van rattenkruit in de
huid,dankan mendegevolgtrekkingm aken,
dat het vroeger ook reeds is toegediend.
Onze levensmiddelen bevatten steeds sporen van arsenik; met het voedsel neemt
zelfs de mensch elken dag ongeveer een
kwart milligram op. Schapen en paarden

kunnen aanmerkeli
jkehoeveelheden ervan

verdragen. De laatsten worden er vet en
glanzend van.
Rattenkruit komt voor in salversaan,het
geneesm iddelvan syphilis.
Verder gebruikt men het bi
j de leerbereiding, bi
j het opzetten van dieren
en in vliegenpapier. Het werkt bederfwerend.M en heeft waargenomen,datbi
j
menschen, die aan vergiftiging met
rattenkruit waren gestorven, het lichaam

langen ti
jd aan rotting weerstand bood,
het werd een mummie.Voorts vindt het

toepassing bij kleuring van weefsels,
tapijten,gordijnen,behangselsenJapansche

bi
j hoeveelheden van ten minste een
kilogram.Het is een geneesmiddeltegen

waaiers. Tegenwoordig bevat behangsel
slechts drie milligram op een vierkante

spirochaetenziekten (sm hilis,framboesia),

meter.te weinig om gevaarli
jk te kunnen
zijn.Vroegerzi
jnerwelvergiftigingendoor

ziekten, veroorzaakt door spiraalvorm ige

oerdiertjes;verdertegenhuidziekten.Voor
vergiftiging van een mensch zi
jn verschei-

voorgekomen.
De zuiveraars gebruiken rattenkruit in

dene milligrammen noodig; 250 mgr. is

poedervorm, om muizen te verdri
jven.

doodelijk.Vroegerkwam opzetteli
jkevergiftiging met rattenkruit vaker voor dan
tegenwoordig, nu men over velebedwelmende middelen beschikt, maar niettemin is vergiftiging met rattenkruit niet
zeldzaam . De overeenkomst met suiker,
wat betreftkleur en oplosbaarheid en de

Het wordt dan met andere poeders vermengd en verstoven,hetgeen niet zonder
gevaar is,indien men daarna in de gezuiverdevertrekken gaat wonen.

Raveeling (bouwkunde).W anneer een

eigenschap,dat het geen bi
jsmaak geeft

zolderbalk niet kan doorloopen,omdat er
een open ruimte in de zoldering moet

aan voedingsmiddelen,waarin hetgemengd

bli
jven, dan laat men dien balk rusten

RAVELIJN- REDERIJKERS
op een dwarsbalk tusschen twee zolderbalken in.Die dwarsbalk is de raveeling.
De balk,welke nietdoorloopt,heetsteek-

balk ofkreupelebalk.Hi
jwordtmeteen
lip in de raveeling ingelaten.

Baveelingentreftmenaanbi
jschoorsteenen
en bijtrapopeningen.
Ravelijn (vestingbouw). Een buitenwerk van een vesting,een lage versterking
met korte :anken,die een stompen hoek

metelkaar vormen.De ravelijnen liggen
tegenover de gordi
jnen (de verbindingswallen der bolwerken). Bij de vestingwerken van Naarden (van 1550)zietmen
zealseilandjesin devestinggrachtlis
-gen.
Ravenbekuitsteeksel (ontleedkunde).
Haakvormig gekromd uitsteeksel aan de
voor-bovenzijde van het schouderblad,
naast den schoudertop. Bi
j den mensch
is dat uitsteekselklein en zonderverdere
verbinding, waardoor het schouderblad

zeerbewegelijkis.Bi
jvogelsenkruipende
dieren daarentegen is heteen belangrijk,
dik been,dat tot aan het borstbeen reikt
en daarmee is verbonden. M en spreekt
ook welvan ravenbekssleutelbeen en men
zegt,dat vogels tweestelsleutelbeenderen
hebben :één stel,dattot een vork is vergroeid en aan den kam van het borstbeen
vastzit en één stel, dat aan het lichaam

van het borstbeen vastzit. Bij vogels is
daardoor het schouderblad onbewegeli
jk.
Het is bekend,dat het moeilijk is,bij
gebraden gevogelte de vleugels van den
romp los te maken.

Ravenwiel. Groot kamwiel in een pelmolen, dat de steenspil in beweging
brengt.
Rechtsingang. Indien een strafbaar feit
ter kennis is gekomen van de politie en
het daarna is gebleken,dat er voldoende

aanwijzing voor schuld aanwezig is,dan
brengt de politie het feit ter kennis van

den Oëciervan Justitie.Dezekan nadere

inlichtingen vragen en indien het geval

belangrijk is,kan hi
jeen zgn.vööronder-

zoek door den rechter-commissaris aanvragen. Die rechter-commissaris is een
lid van derechtbank,diehetvooronderzoek

leiden zal.Indien hijbesluit,niettotvervolging overte gaan,krijgtde verdachte
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daarvan bericht. lndien tot vervolging

besloten wordt,krijgt de verdachte een
dagvaarding om voorden rechter-commis-

sariste verschi
jnen,om datbesluitaan te
hooren. Tegen het besluit staat beroep

open bijderechtbank.W ordtgeenberoep
ingesteld,ofwordt hetberoep verworpen,
dan zegt men, dat rechtsingang verleend is.
Rechtsing4ng aan een klacht geven :naar
aanleiding van een klacht een strafvervolging instellen.

Rechtspersoon. Vereeniging van personen,welke vereeniging zelfstandig rechten
en verplichl.
ingen heeft en in rechten
zelfstandig behandeld wordt. De rechtspersoon heeft de bevoegdheid, rechtshandelingen te verrichten, vermogen te
bezitten. Een vereeniging heeft rechts-

persoonlijkheid,wanneer de Koning haar
statuten heeftgoedgekeurd en deze in de

Staatscourantzi
jn afgekondigd.lndien een
vereeniging voormeerdan dertigjaren is
opgericht, kan de rechtspersoonlijkheid
alleen door de W et verleend worden.De

rechtspersoonlijkheid kan ontnomen worden,wanneer men zich niet beperkt tot

hetgeen destatuten alsdoelomschrijven.
Een vereeniging,die geen rechtspersoon
is, en personen in dienst heeft, valt
niet onder de bepalingen van de Ongevallenwet, Ziektewet en lnvaliditeitswet.
Een rechtspersoon echterwel.

Rechtspersonen zi
jn stichtingen,zedelijke
lichamen van privaatrechterlijken aard
(Staat,Gemeente,Kerk,Grootboek,Rijksverzekeringsbank) of van privaten aard
(vereenigingenmetgoedgekeurdestatuten).

Rederijkers. Leden der burgerij in de
M iddeleeuwen,die zich vereenigd hadden

in zgn. rederijkerskamers,om de dichtkunst en de tooneelkunst te beoefenen.
De oudste kamer was die van Yperen,

AlphaenOmega''geheeten;zi
jdagteekent

uit de 14de eeuw. M en sprak toen van
Kamers van Rhetorike''. De inrichting
geleek op diedergilden:een hooggeplaatst
heerwas beschermer en droeg den naam
van ,,prins'' of ,yKeizer''. De voorzitter
van hetbestuurheette,,deken'' een naam ,
welke den godsdienstigen oorsprong der

rederi
jkerskanaers verraadt. Elke kanner

REEBEEN- REEPPONT
had haar blazoen of wapenbord,waarop
een afbeelding van Christus,M aria, een

heiligebloem ofplanten daarbijeen zinspreuk. Aan die voorstelling ontleende

deKamerdikwi
jlshaarnaam.Hetblazoen
van de bekende Amsterdamsche Kamer
De Egelantier''vertoonde een Christus-

fkuur,hangendeaan een egelantier(wilde
rozelaar) in kruisvorm en daaronder de
zinspreuk: ,,In Liefde bloei
jende''. In

Antwerpen had men ,,De Violieren'' en
#,De Goudsbloem''. Te Haarlem ,,De
Pellecaan''metde zinspreuk ,,rrrou moet

bli
jcken'',welke thans nog voortleeft als

naam van een sociëteitaldaar.De Amster-

damsche Kamers zi
jn in 1637 versmolten
tot den ouden schouwburg.

Derederijkersindesteden hielden onderling wedstrijden, waarbi
j de overheid
pri
jzen uitloofdeen waarbijgrootefeesten
werden gehouden;de groote wedstrijden
heetten ,,landjuweelen''; die derkleine
Kamers noemde men ,yhagespelen''.M en

voerdevoornamelijkdezgn.,,sinnespelen''
op,waarbi
jalleen zinnebeeldige personen

spraken en een onderwerp behandelden
van zedekundigen of staatkundigen aard.
De sinnespelen waren gekenmerkt door
langdradigen redeneertrant, terwi
jl men
het geknutsel met vreemde woorden en

metrijmen meerop pri
js stelde,dan de
dichterlijke gedachte.Ten ti
jde van de
Hervormingwerdendemeesterederi
jkers-

iemand,die een schip uitrust. Vroeger
beteekende reeder ook fabrikant en sprak
men van rolreeder:zeildoekmaker.

Reeling (scheepsbouw).(Afb.blz.77).
Dikke houten li
jstboven op deverschansing.Potdeksel. Het woord iseen samentrekking van ,,regeling.''
Reep. Een reep is in het algemeen een

lang touw.Bi
j de haringvisscheri
j is de
reephettouw,datde vleet(hetharingnet)
draagt. De reep wordt door drijvende
tonnen (breels) opgehouden en bevindt
zich 6 meter onder het zeeoppervlak.

Hi
jis3*
:km lang,draagthonderd netten,
iedervan 33 meter.De visschers,die den

#
'
reep schieten,zijn de schotters (reepschieterisde benaming van den jongen,
die den ingehaalden reep in het ruim

opbergt).Devisschers,diedenreepinhalen,
zijndewantstaanders(,,
want''isvischtuig
in hetalgemeen);zi
j schudden (schaken)
meteen de haring uit het net.Aan den
reep hangt men aan touwen, seizings
genaamd,een tweede reep :de speerreep.
Aan den speerreep hangen de netten aan
korte touwen, die stalen heeten.

Bi
j een heischalk (heistelling)is dereep
het hi
jschtouw, waaraan het heiblok
wordtopgetrokken.

Bi
j den schoorsteenveger is de reep,het
lange touw,dat met een ijzeren ba1 is

kamers opgeheven, omdat men meende,

bezwaard en vaneen wisscherisvoorzien,
welkeinden schoorsteen wordtneergelaten.

datzijverzamelplaatsen van verzettegen

Bi
jdelierisdereepdestaaldraad,waaraan

de overheid waren.

Reebeen (paarden).Verdikking aan de
buitenzijde van hetspronggewricht onder
en buiten den hak,veroorzaakt door een
beenwoekering. Omdat het gewricht ter

plaatse weinig bewegelijk is,veroorzaakt
hetreebeen geen pijn,ofschoon hetevengoed een beenwoekering is a1s de echte

spat,welkezich echteraan debewegelijke
voorzi
jde van hetspronggewrichtbevindt
en wèlpijnlijk is (zie bijspat).
Een hazenhak is iets dergeli
jks a1s een
reebeen,n1.een beenwoekering onderden

hak,aan deachterzijde van hetgewricht.
l<azenhak en reebeen komen dikwi
jls
te zam en voor.

Reeden. (Van reede:gereed).Bereiden,
gereednaaken, vervaardigen. Reeder:

de lading wordt opgeheschen.

Bi
jeentakelisdereephettouw,datdoorde
blokken wordt ,,geschoren'' (gespannen).
Bi
jde aalvisscherijisde aalreep een li
jn,
waaraan tal van zijlijntjes,voorzien van
hoeken,vastgemaaktworden.In Friesland
is de aalreep een verboden vischtuig.

Reeppont. W anneer de stroom in een
rivier niet steeds dezelfde richting heeft,
gebruikt men geen gierpont maar een

reeppont. Een reep (staaldraad, tros,
ketting)isdwars over de rivier gebracht
en rust op den rivierbodem. Deze reep
wordt over een zware rolgeleid,midden
op hetboord van de pont.Door de reep
bovendien over een ro1aan het voorschip
of aan het achterschip te leiden,kan de
veerman de pont een schuine richting

REEPSCHIETER- REGENBOO GKLEURIG

geven tenopzichte van den stroom (afb.
blz.415).De pontwordtin beweging gebrachtdoorden druk van hetstroomende
watertegen de zwaarden.

415

Regel(bouwkunde).Timmerhout,zwaar-

der dan latten, lichter dan ribben. Een
regelis70- 80 mm breed en 45---65 mm
dik.M en timmert regelstegen den muur
van de keuken om er keukengereiaan op
te hangen. Ook slaat men ze vast tegen
den muurterhoogtevan de stoelleuningen,
om het behangsel tegen indeuken te
beschermen.

Reeling tvan een schip) is een samen-

trekking van regeling. In Noord-Holland
noemt men een lambrizeering ook een
reeling.
In de waterbouwkunde heeten de waterpasse balken van sluisdeuren ook regels

(afb.blz.188).

ReeppontteW i
jhe.

Reepschieter (haringvisscheri
j).De jongen,diezorgt,dathetharingnet(devleet)
regelmatig a:oopt uithetruim .De matrozen,diede vleette waterlaten,heeten de
schotters.

Regenboogsacht(zeilen).Lichtgebouwd
wedstrijdscheepje voor drie personen,

gemaakt van vurenhout.Op hetgrootzeil,
onderhetzeilnummer,iseen boog geschil-

derd (afb.blz.415).

Afhouder,reepschieter,jongste en oudste
zijn de rangen van de lichtmatrozen bi
j
de haringvisscherij.
Reeschaaf(timmerman).Rijschaaf.Een
schaaf met een blok van 70 cm lengte,
waarmede men het hout zuiver recht kan
schaven en tevens vlak. M et een korte
blokschaaf kan men slechts de grofste
onefenheden wegnemen. Na de blokschaaf gebruikt men den voorlooper, die
langer is. Ten slotte gebruikt men de

rijschaafom delaatstehand aan hetwerk
te leggen : ,,te zoeten''. Hoe langer de
schaaf,hoe dunner de snede is en des te
vlakker en rechter hetwerk wordt.

Veelal gebruikt de timmerman de rijschaafaan dezi
jkanten van de delen,om
die zuiver rechtte krijgen.Een reebank
is een machine bi
j de machinale houtbewerking, ook we1 vlakschaafbank genoemd.Het is een bank,waaronder een
beitelas draait.De scherpe kant van den
beitelkomtmaareven boven hetoppervlak
van den schaafbank uit.M et de reebank
kan men eenzuiverrechtenen vlakken kant
aan het hout schaven.

Refter. Refectorium , eetzaal
klooster.

Regenboogjacht.
Regenboogkleurig.Iridiseerend,dekleuren van den regenboog vertoonend.Paarlen
en paarlemoer hebben deze regenboogkleur,niet tengevolge van een kleurstof,
maar doordat paarlen en paarlemoer
bestaan uit koolzure kalk m et organische

stof, in laagjes. Het licht wordt daardooronregelm atig teruggekaatst.De kleur
kan kunstmatig aangebracht worden op
glas en metaal, door deze te bedekken
met goud of bismuth, welke men in
gloeienden toestand aan de inwerking van
barium- of strontiumnitraat blootstelt.
Opaal is halfdoorzichtig wit met een
schitterend kleurenspel,veroorzaakt door

interferentie (samenwerking) van terug-

REGENBOOGVLIES- REVELING
gekaatste stralen.Deze kleur noemt men
opaliseerend.
Regenboogvlies.Doorhethelderehoornvliesheen,zietmen in hetoogeen gekleurd
vlies: het regenboogvlies, dat de kleur

Rekenplichtigheid. De plicht om rekening en verantwoording te doen over het

beheervan een anders goed ofgeld.Zij
rustop voogden,curators,bewindvoerders,
lasthebbers,en voorts op allen,die vernnogen van een ander beheeren.

der oogen bepaalt.ln de praktijk wordt
op de kleur van hetregenboogvliesweinig

gelet en de persoonsbeschri
jving wint
weinig aan waarde door de vermelding

van dekleurderoogen.Zoozi
jn deoogen
van D ickens beroemd en toch is die kleur
op de vele portretten, welke van hem

bestaan,nooit gelijk.Het regenboogvlies

heeft in het midden een ronde opening :
denoogappel.Rondom dieopening bevinden zich in het regenboogvlies kring-

spieren,diedenoogappelbijinvallendlicht
nauwer kunneh maken.

Rei (tooneel).Een of meerspelers,die
aan de handeling van het stuk nietdeelnemen, doch alleen de gevoelens weer-

geven, die daardoor bi
j hen opgewekt
worden. In oude treurspelen komen die

reien dikwi
jls voor. Vondels reien zi
jn

zeer bekend.
In de danskunstis een reieen groep van
dansers,een dansvan personen in groepen,
quadrille.Den reiaanvoeren.

Rekel. Mannetjesvos of mannetjeswolf.
Ook welmannetjeshond of reu.Bi
j de

Amsterdamsche keur van 1689 werd
verboden stieren ofbeeren telaten vechten

Renvooi.Verwijzing.Een veranderingin,
of een bijvoeging aan een akte.Volgens
de W et op het Notarisambt (art. 4),
moet een renvooivan een notarieële akte
voorzien worden van de handteekeningen

van beide partijen.
Reppel (veeteelt).Repel,stalrepel,stalstaak. Een koe wordt op stal vastgezet
tusschen twee staande reppels. Het halstouw heeft twee grampels, kettingen met

i
jzeren ringen,welke om de reppels op
en neer kunnen schuiven (afb.blz.170).
Repelen (vlasbewerking). Reepen, aftrekken van dezaadbolletjesvan hetruwe
vlas.Hetisdeallereerste bewerking,welke

hetvlasondergaat.Men trektdaarbij de

einden van de vlasstengels tusschen de
tanden van een groote kam door.

Respilt.Uitstel;respi
jt geven.
Ressen.Peulen van oliezaad.

Reupziekte (landbouw).Ziekte van de
rogge,veroorzaakt door het stengelaaltje,

metbullebijters,steendoggen en rekels.
Rekenkamer (staatsinrichting). Art.

een kleine spoelworm. De aangetaste
planten stoelen sterk uit,de bladeren gaan
kroezen en onderaan den stengelontstaat

179 van de Grondwetbeveeltde instelling
van een lichaam ,dattot taak heeft,na te
gaan,of de toegestane begrootingsposten

een knol (reup is verwant met raap).
Hetzelfdeaaltjeveroorzaaktdekroefziekte

werkeli
jk voorhetaangegeven doelzullen
worden aangewend.Dat lichaam heet de

Rekenkamer.Geenri
jksuitgavemaggedaan
worden,welke zij niet te voren wettig
heeftverklaard.Alle rekenplichtige rijksambtenaren zi
jn haarverantwoording van

der uien en de ring- of oudziekte van de
hyacinthen.M en ziet de reupziekte ieder

jaar op dezelfde plaatsen.De landrassen
(inlandscherassen)van roggezijn minder
vatbaar dan de veredelde.

Rekenkamer jaarlijks eenige gemeente-

Reuzel.Bladvet.Hetvet,dat zich tegen
de achtervlakte van de buikholte van het
varken bevindt. Zie bladvet.

rekeningen uit elke provincie en doet

Reuzelolie. Olie uit runderklauwen en

hun beheer schuldig. Ook onderzoekt de

mededeelingvan deuitkomstin haarjaarverslag.De Rekenkamer bestaatuit zeven
leden,dieuiteen voordrachtvandeTweede
Kamer door den Koning voor hun leven
benoenad worden.

runderpooten,gebruiktbijhetsmerenvan
boren, freezen en draaibeitels.
Reveling. Afval van huiden,koeien- en

schapenpooten,waaruitli
jm gekooktwordt.

REVEN- RIDDERHOFSTAD

417

Reven (zeilvaart). Verkleinen van het
zeilbi
j stormweer.Ditgeschiedt bij.een

moest landeri
jen bezitten, de hofstede

zeilop terollen lafb.blz.283).Om deze
rolsamen te binden,zi
jn er reefgaatjes
in het zeil, waardoor reefseizings(reeftouwtjes) gestoken kunnen worden (afb.
blz.161)(reven insteken).Soms zi
jn er
drie rijen van reefgaatjes boven elkaar

In hetRijksarchiefte Utrechthangteen

gaffelzeildoor het onderste deelvan het

moest hetaanzien hebben van een kasteel
en m oesteen klapbrug alstoegang hebben.

kaart,waarop de namen der ridders van

hetNederstichtin hetjaar1531zijn opge-

somd. Op die kaart staat ook vermeld,
welke de eischen voor een ridderhofstad

zi
jn en welin devolgendebewoordingen:

en dan kan men dus drie reven insteken.
Om een gaffelzeilte reven,moetmen het

1.datdegeneeigenaarofgrondheerwesen

schip scherpbijdenwindbrengen (tegenwind insturen),z66 dat het zeilniet bol

2.dat de hofstederittewoninge (ridder?)
sal zi
jn, metopgetogen brugge.
datde bouwhuijsen binnen hetbegrip

meer staat. Daarha moet men den gaffel
vieren om meer ruimte in het zeil te

m oet.

van de ridderhofstad gelegen zullen

Rib(houthandell.Bi
jbezaagdhoutonder-

zijn (boerderi
jen moet omvatten).
In den loop derjaren groeidede invloed
der steden,terwijl de adel aan invloed
verlooren verarmde.Bi
j deomwenteling

scheidt men binten, ribben, battings,
richels,delen,schroten,tengels en latten.

van 1795 waren vele kasteelen onbewoond.

Thans nog zijn er verscheidene van die

Ribben zi
jn 7- 20 cm breed en 7-15 cm

kasteelen ten Oosten van de M aas. De

kri
jgen. Een en ander vereischt veel
,,Zeen7anSChap#,.

dik. M en gebruikt ribben onder kleine

vloertjes.
Richel (veeteelt). Dikke plank in den
koestal, waarop het vee met de achter-

pooten staat(in N.-H.stalhoutgeheeten).
Tegenwoordig is de richelgemetseld.

Vee van de richel:verachteli
jk gespuis,
tuig.
De timmerman verstaat onder richels:
platte latten,ongeveer 40- 70 mm breed,
voorbetimmering van een plafond.Richelen,rachelen,tengelen.

Ridderhofstad.Ten ti
jde derRepubliek
bestonden de Staten der Vereenigde
Provinciën uit afgevaardigden van de
##ridderschap en steden''.De ridderschap
werd geacht het platteland te vertegenwoordigen. Tot de ridderschap werden
gerekend :de bezitters van een ambachts-

heerli
jkheid ofvan een hofstede,waaraan

het recht van vertegenwoordiging in de
Statenvergadering verbonden was.Zulkeen
hofstedeheetteinHolland,utrechtenelders

een ridderhofstad;indeOosteli
jkeprovinciën wasde naam :havezate.Evenalsbi
j
dehavezatengoldenbijderidderhofsteden
zekereregels,waaraan voldaan moestzi
jn,

voordatmenaanden eigenaarhetrechtvan
vertegenwoordiging ter vergadering van
Ridderschap en Steden gaf. De eigenaar
W oordverklaring.

meestezijnverlatenenin Duitschehanden.
De adellijkegeslachten,die er woonden,
zi
jn voor het grootste deeluitgestorven.
Het kasteel Kessel behoorde vroeger aan
de graven van Kessel en is nu een kostschool.Het kasteelBaarlo is nu een eethuis.Voorts heeft men nog ten Noorden
van Venlo hetkasteelArcen en verderde
kasteelen W ell,Bleyenburg,Heyen,Burg-

graaf(bijLottersum).

Ridderhofsteden en havezaten werden vaak
verkocht.Somszelfs werd alleen hetrecht
van toelating tot de vergadering verkocht
en daarom werd in 1767 bepaald,dat het
verboden was het rechtzonderden grond
teverkoopen.Deheerenindesteden waren
vaak koopers er van. Zoo kocht M r.

Joachim van Rensdorp,bierbrouwerop de
Geldersche Kade te Amsterdam ,,,In den
witten Haen'' in 1720 de ridderhofstad

M aquette onder Heemskerk. Hij werd
daardoorVrijheer van Maquette,methet
recht van vertegenwoordiging ter vergadering van Ridderschap en Steden.

Bijdeomwenteling in 1795 vervielen de
rechten van den adel. ln 1815 werden

zi
j ten deele hersteld,doordatde Staten
van de provinciën van hetnieuwe konink-

rijkgekozenwerdendoordedrieStanden:
den Stand der edelen of de ridderschap,

den Stand der steden en den landelijken
Stand (de zgn. eigengeërfden, zi
j, die
27
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eigen grond bezaten).Totderidderschap
behoordedeadel,dietweejaarindeprovinciegewoondhadeneenzekerbedragaanvast

goed ofaaninschri
jvingophetGrootboek
bezat.Deridderschappen in deProxinciën
kozen hetzelfde aantalleden a1s de twee
andere Standen.Het volk zelf had geen
rechtstreekschen invloed op de samenstelling van de Kamer, de Provinciale
Staten en de Gemeenteraden.Dezeachter-

lijke wetgeving werd in 1848 vervangen

doorhetnieuwevertegenwoordigend stelsel

vanThorbecke,zooalswijdatthanskennen.
Ridders van de Ronde Tafel.De twaalf
helden uit de ridderpoëzie, dichtwerken
uitdeM iddeleeuwen,waarin degevechten
en avonturen der ridders beschreven werden. Later werden er ridderromans over

(zgn.,,invertsuiker''),die we1gisten.De
splitsing geschiedt ook door bacteriën en

fermenten (verteringssappen). Rietsuiker
draait hetpolarisatievlak naar rechts.

Riffelkop. Klinknagel met een uit de
hand geklonken,plattenykegelvormigen kop,

welke ten deele in het plaatijzer wordt
ingelaten (verzonken).

M en past riffelkoppen toe op plaatsen,
waar gevaar bestaat voor verbranding van

den kop,zooals bij stoomketels.Verder
ook op plaatsen,welke slechttoegankeli
jk
zijn,waarmen geen ruifnteheeft,om den
kop tesnappen (metden snapperbolrond
te maken).

hetzelfde onderwerp geschreven. Bij de
Keltischeridderromanszi
jn koningArthur
metzijn ridders van de Ronde Tafelde
hoofdpersonen (ziegraal).

Rikking. Hek, rasterwerk, afrastering,
heining. Hiervan de woorden : rikkepost,
afrikken,rikhout.
In Groningen zegtmen rik voor rek:De
hoenderszitten op het rik.Emmerrik:rek
voor emmers,potterik voor potten.

Riek (landbouw).Korte vork met drie

Ril.Een rilis zooweleen groeve als een

of meer tanden.M estriek,hooiriek.

ruggetje.Een ploeg maaktrillen naastde
voor. Naast het wagenspoor zijn rillen

Stoomketel:stookijzermeteendwarsplaat
aan heteinde,waarmededestokerhetvuur
over de roosters wegschuift.

van zand.Grasop rillen harken.De rillen
van de maan. Een gerild handvat heeft

fijne gekruiste groeven,isnietglad.
Riem (papierhandel).Een hoeveelheid
papiervan 20 boek.Een boek bevat24 vel,
dus een riem ongeveer 500 vel.

Ri1 (jacht). Schichtig, gauw gestoord.
Hetwildligtril:hetspringtbijhetminste
geluid overeind. Ri1 als een hert.

Riep. Groningsch woord voor voetpad,
trottoir, stoep.

Ringelrups (tuinbouw). De rups van
den wintervlinder,diezijn eieren in aan-

Rietbeslag (waterbouwkunde).Verster-

eengesloten ringen rondom de takken van
vruchtboomen legt. Deze eieren worden
doorbespuiting metcarbolineum nietver-

Rietsuiker. Een suikersoort,die vroeger
alleen uit suikerriet en suikeraho*rn werd

nietigd;menmoetzeuitsnijden.Derupsen

king van den oever met riet.

verkregen, doch sedert 100 jaar in

Europa uit beetwortels gewonnen wordt.
In den handelonderscheidtmen rietsuiker
van beetwortelsuiker, naar de afkomst.

In descheikunde houdtmen zich bijden

hebben een witte ruggestreep en verder

blauwe,roodeen gelestrepen (livreirups).
Zijleven aanvankelijkbi
jelkaarineen los
spinsel.

kristalliseert in ongekleurde, zeszi
jdige,

Ring van Cardanus.Een toestel,waarin
een voorwerp isopgehangen aan tweepaar
assen,die elkaar rechthoekig kruisen.Het

harde kristallen, in tegenstelling met

voorwerp behoudtzijn loodrechten stand,

druivensuiker,welkemoeilijk en in kleine

hoe men het toestel ook kantelt. M en
maaktervan gebruikop schepen,om lampen
en kompassen waterpas te houden. De
lamp bv.hangt aan twee pinnen,die aan

ouden naam : rietsuiker. Deze suiker

korrels kristalliseert. Rietsuiker gist niet,
maar splitst zich door verwarming met
zuren in druivensuiker en vruchtensuiker

RING VAN 'S-GRAVESANDE- RINGZIEKTE

den binnenkant van een koperen ring
uitsteken. De koperen ring zelf, hangt
in eentweedenring,öök aan tweepinnen.
''
Derichting van de pinnen van den eersten
ring is loodrecht op die van den tweeden
ring,welke in hetzelfdevlak isgelegen.
De scharnieroverbrenging of cardanische
overbrenging van kracht, berust op het-

zelfde beginsel. Hierbij wordt kracht
overgebracht op een as,die schuin staat
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zien in het Nederl. H istorisch Natuur-

wetenschappeli
jkMuseum teLeiden.Door
zijnleerboekovernatuurkundemetafbeeldingen,zi
jndieinstrumentenoveralbekend
geworden en nagemaakt.Door hem is het
vak van instrumentmaker ontstaan.

Rinkellat. Zeer dun latje voor leihekjes
(afb.blz.419).Zij zi
jn zoo dun,dat zi
j
rinkelen.

ten opzichte van een tweede as (ri
jwiel,
auto,rosmolen).Afb.blz.419.
'
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Snoer met rinkellatten.
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Rinkelrooien. Rondzwerven en lawaai
maken. Cleopatra en Anthonius gingen
samen verkleed uit rinkelrooien.
%
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Rosmolen,krachtsoverbrenging met ring
van Cardanus.
Korfboog boven de deuropening.

Ring van 's-Gravesande. Een metalen
ring, waarmede de uitzetting van vaste
lichamen door de warmte kan worden
aangetoond. 's-Gravesande was in 1717

hoogleeraarte Leiden geworden;hi
j was
de eerste,die de natuurkunde onderwees

met toelichting door proeven. M et zi
jn
vriend Musschenbroek deed hi
jdaarmede
geheeloorspronkelijkwerk.Erwaren toen
geen instrumenten daarvoorin den handel;

hijmoestzezelfmaken.Zijn verzameling
waseenigopdewereld.Zi
jisthansnogte

in het stamhout, welke cirkelvormig om

hethartloopen en dejaarringen volgen.
Alsdescheurvolkomen is,isde stam loshartig en het hout waardeloos.

Ringvuur (veeteelt).Tater,arme rude,
huidschimmel, daalderschurft. Schimmelziekte van de huid van hetvee,zichtbaar

alsrondekringen.Ziebi
jtater.
Ringvuur (tuinbouw).Ziekte deraardappelplanten, welke veroorzaakt wordt
door een zwam, die in de vaatbundels

groeit.Debladeren krijgen bruinevlekken

en gele randen en de stelen vertoonen op
de doorsnedeeen bruin geteekenden vaatbundelring.Deziektevertoontzich meestal
in droge zomers en komt vooralop zandgrond voor. De besmetting geschiedt in

dengrond;somszi
jn depootknollenreeds
besmet.

Ringziekte (tuinbouw). Oudziekte.
Ziekte der hyacinthen, veroorzaakt door
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RIOOLKOLK- ROEF

hetstengelaaltje,datin deroggedereupziekte verwekt.

Rits (paarden). Groeve aan de onderzi
jde van een hoefijzer,waarin zich de

nagelgaten voor de hoefnagels bevinden.

Rioolkolk. Putje in de straatgoot, in
verbinding staande met de riolen.

De koppen dernagelsverdwijnen in den
rits.

Rips (weverij).Ribbetjesgoed.Een stof
met overlangsche ribbetjes, welke zijn

Rits (waterbouwkunde). Krib in de
rivier,van rijshoutgemaakt.In Suriname

ontstaan, doordat men de kettingdraden

spreekt men van schelpritsen voor de

(schering) drievoudig dik nam, terwijl
de inslagdraden fi
jn waren.M en weeft
diefijneinslagdraden dichtopeen,zoodat
ztidescheringdraden geheelbedekken.

ruggen en de banken,welke evenwijdig
aan de kustloopen (haffen).

Rister (landbouw). Reester.Stri
jkbord
van een ploeg.Hetgebogen ijzeren bord,

wanneer men er eerst een rits op maakt.
Ritsbeitel: smalle smidsbeitel, waarmede

Rits (smederij). Kras, groeve. Rits in
een hoefi
jzer. Zink kan men afbreken,

datde aarde omkeerten in de vore werpt

men een groefin hetijzerhakt.

(afb.blz.420).
Hetkouter sni
jdtde aardezijdelings af,
de ploegschaar (afneembaar) snijdt de

Ritten.Ritten (gangen) maken van den

aarde onder af.W anneer een zode moet
worden omgekeerd, heeft men een lang
rister noodig, omdat de taaie zode niet

mol. M ollenrit, muizenrit. Verwant.met
ri
J'
ten :graven.
Jn Zuid-Holland zegt men van kinderen,

datzeritten,a1sze rustelooszijn.

gemakkelijk keert.

Robijn.Robijn behoortmet saEer,dia-

manten smaragd totde echte edelsteenen;

de overige fraaiegesteenten zi
jn halfedelsteenen. Robi
jn heeft dezelfde samenstellinga1ssaëer(aluminiumoxyde),alleen
de kleur verschilt.De roode kleur loopt

uiteen van bloedrood (de manneli
jke
robijn) tot lichtrood (de vrouwelijke).
Deze roode kleur wordt door chroom
veroorzaakt.Kleur en zuiverheid bepalen
de waarde.Kleine fouten doen de waarde

sterk dalen;geaderde robi
jn isnietin tel.
Erzijn robijnen van 2 karaat;deze zi
jn
16 duizend gulden waard. In Singapore

is een robijn van 50 karaat gewicht.In
de Middeleeuwen noemdemen den robi
jn
karbonkelen ook in den Bi
jbeltreftmen
dezen naam aan. De zgn. Kaapsche

robijnenzi
jnanderesteenen.Doorsmelting
van de grondstoffen in de knalgasvlam
Rister en scbaar van een ploeg.

isrobijn gemakkeli
jk na te maken.
Roe (landbouw).Oude landmaat,welke

Ritnaalden (landbouw),ofkoperwormsn
zijn de larven van de kniptorren. Zij
knagen aan de plantenwortels en zi
jn
vooralschadeli
jk vooraardappelen en bieten.Hetzijn harde,geelbruine,rolronde
wormen met zes hoornachtige pootjes.

in geheelNederland gebruikt wordt,maar
in grootte verschilt.Veelal is een roe 14
vierkantemeter.Ergaan 700 roeop een ha.

Zie koperworm .

om erdezinkenplaten overheen tespannen,

Roef (bouwkunde). Een rib van hout,
welke gespijkerd wordt op een platdak,

ROEM ER- RONDEEL
teneindelekken op denaden tevoorkomen.
Een roef is verder een dakvormig raamwerk,dat op de doodkist wordt gezet,

om hetli
jkkleed sierli
jkerte doen vallen.
Baar en roef.

Een roefis ook een kleine scheepskajuit
(afb.blz.223).

Roemer.Groot,groen wi
jnglasvoorri
jn-

wi
J
'n.

Roerganger.M atroos aan het roer.

Roerkoning (scheepsbouw).De schacht
van het roer, welke rechtop staat. De
helmstok is aan den roerkoning bevestigd
en met den helmstok wendt men het
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matig dikkedraden te maken.Eeuwenlang
was het spinnen een bewerking uit de
hand, welke thuis geschiedde. Thans
geschiedt het spinnen machinaal in het
groot. Sommige dames beoefenen tegenwoordig de kunst van spinnen uit waardeering voor het aloude inheemsche
handwerk.

Rollaag(bouwkunde).M etselwerk,waarbi
jde baksteenen op den kop ofop een

smallen kantnaastelkaargeplaatstworden.

Men pastdezewijzevan metselen toe om
een muur te bedekken,een straatje te
begrenzen,een goot te m aken en terver-

siering (afb.blz.336).

roer.

Rolmops (keuken). Pekelharing wordt

Roest (landbouwl.,Een schimmel,die

in water ontzouten en dan schoongemaakt.
De haring wordtop den rug opengesplitst
en opgerold om een ui of een augurk,

op de granen woekert en gedurende een

deelvan haarontwikkelingstijd op wolfsl

melk voorkomt.Voordatditaan dewetenschap bekend was,hadden de boeren het
verband tusschen het voorkomen van
wolfsmelken deschimmelreedsopgem erkt
en weerden zedezeplanten van hun akkers
en de omgeving er van.
Roest ontleent haar naam aan de gele

stippen,diezi
jopdebladerentevoorschijn
roept.Soms heeft weiland een gele kleur
door de roest. In Argentinië is het wel
gebeurd,dat tarwe z66 door roest werd
beschadigd,dat de oogst erdoor verloren
ging.

Rokelijn (R.K.Kerk).Hetwittekleed,
dat de priester draagt over zijn toga bij
de vesper, de kruisoefening, den doop,

dusbijminderplechtigebedieningen dan
de mis.

waarna hetrolletje wordt vastgepend en
gelegd wordtin azijn,waarinkruidnagelen,

laurier, mosterdzaad, Spaansche peper,
citroen enz.Nadat de haring daarin acht
dagen heeftgestaan,isde rolmopsgereed.

Rolnaad (naaister).Verbindingvantwee
stukken stof aan de randen. M en legt
de beide gedeelten stof op elkaar,z66 dat
hetonderste stuk een halven cm uitsteekt.
Dan stiktmen de randen op elkaar,vouwt
de stofopen,roltden uitstekenden langen
rand over den kortsten heen en zoomt

dan hetrolletjevast,zoodatheteralseen
koordje uitziet.
Rolstuk'(slager).Rollade.Een opgerold
stuk vleesch,dat van de borstkas van het
slachtrund is genomen, nadat de ribben

zijn uitgebeend.De lap wordt gekruid,
opgerold en m et touw en vleeschpennen

Rokken (spinnerij). Spinrokken. Een
stok, waaraan of waarom een 1ok vezels,
die gesponnen moeten worden, wordt
opgehangen of gewonden, zoodanig, dat

delossevezelsgemakkelijkmetdevingers

kunnen worden losgetrokken. Dat lostrekken vereischt zorg en behendigheid
en moet z66 geschieden, dat een aantal

bi
jeengehouden.Soms rolt de slager er
een stuk haas of nier in.

Rolwagen. Lage wagen op lage, zeer
breedewielen om zware lasten te verplaatsen.Ook mosterdpot genoemd.
Rondas. Rond schild uit vroeger dagen.

vezels een gelijkmatigen band vormt,
welke in het spinnewiel ineengedraaid
wordt. Door langdurige oefening van de

spinster is het mogelijk,fijne en geli
jk-

Rondeel (bouwkunde).Ronde of halfronde toren, die ten halve buiten een
slotmuurofeen vestingmuurisuitgebouwd
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om de buitenzi
jde van den muurmethet
geweertekunnen bestri
jken.Zoo bestaan

boerenwagen steunen. De twee voorste
rongen steken in het draaischamel. De
twee achterste rongen steken in het kip,
hetachterste rongblok,datde bodemplank

Enkhuizen, het kasteel Sterkenburg bi
j
Doorn, de Geldersche toren bi
j Dieren,
hetkasteel W esthoven bi
j Domburg,het
kasteelMedemblik (afb.blz.236),hetslot

(buikplank)draagt.Zie afb.blz.102.

ereen ofmeerrondeelen aan de volgende
oude bouwwerken : de Drommedaris te

te Schagen, de Schreierstoren te Amsterdam ,de W ildenborch teVorden.De naam
van hetaloude hotelRondeelte Amsterdam is verlaagd tot Hotel de l'Europe.
Ook was vroeger rondeel de naam van

allerlei ronde, schijfvormige voorwerpen

of hguren : de naam ,een rond grasperk,
een rond schild,een rond paneel,een ronde
plaat om den spuwer van een pomp.

Ronding (scheepvaart).W ikkeltouw om
een stalen kabel.De peesvan een treilnet

is van ronding voorzien (afb.blz.257).
Rondknop (tuinbouw). Ziekte van de
zwarte bessenstruiken en van den hazelaar,
bestaande in de vorming van erwtgroote,
ronde knoppen, die niet uitbotten, doch

afvallen. Zi
j bevatten een galmijt van
2/1:mm lengte,opdedoorsnede nogjuist
als een stipje te zien.Dezieke bessen-

Ronselen.W erven van kri
jgsvolk.veelal

met ongeoorloofde middelen. Ronselaar;
zielverkooper. Ook ruilen, kwanselen.
Een appelvooreen peerronselen.

Ronzebons(muziek).In Indiëwordteen
bijeengeraapt fanfaregezelschap zoo genoemd.ln onsland spreekt men dan van
3)MOCOPZAS'î*

Roobol (landbouw).Paardestaart,kwadenaard, unjer,een gevreesd onkruid in
weiland, een sporeplant, welke voor het

veeeenzenuwvergifis.Erzijnverscheidene

soorten van. De moeraspaardestaart is
vergiftiger dan de akkerpaardestaart. Het
vruchtlichaam heefteen paarsroode kleur.

Roodaarde.Een delfstof,diein Thuringen
gevonden wordten bestaatuiteen mengsel

van kleien ijzeroxyde.Roodaarde wordt
gebruikt als polijstmiddel voor koperen

struik draagt weinig vruchten. Roode of
witte bessen worden zelden aangetast.
Daarom plant men deze we1tusschen de
zwarte om verbreiding van de ziektetegen

voorwerpen. Het is een onzuivere soort
oker.

te gaan.

gaande met een huiduitslag, welke wat

Roode Hond (geneeskunde).Een goed-

aardige,besmettelijkekinderziekte,gepaard

op dien van mazelen gelijkt.De vlekies
zi
jn echterk'leiner,minderrood van kleur
en verdwijnen spoedigerdan bi
jmazelen.
Dikwijlszijn deklieren in liezen,nek en
ellebogen gezwollen. De smetstof is niet

bekend, maar schi
jnt voorkeur voor de

klieren te hebben,evenals die van klierkoorts.De kinderen zi
jn veelal wat ver-

kouden (neus, keel, oogen). Sommigen

hebben watkoorts,maarslechtszeerkort.

De besmetteli
jkheid is kleiner dan bi
j
mazelen.Naziekten komen bi
jroodehond
niet voor.Ook een jeukende huiduitslag
Rondsel.

door hitte wordt roode hond genoemd

enkomtin detropenvoor.W aarschi
jnlijk
Rondsel.Klein kamwielof tandwiel,dat

een grooterdri
jfttafb.blz.422).
Rong (landbouw).De houten ofi
jzeren
staanders, die de kantladders van een

wordt deze ziekte veroorzaakt door een
schinAnlel.

Roode o1m (houthandel). Rood vuur,
een zwamziekte van grenen-, vuren- en

ROOD KOPER- ROODVONK
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eikenhout.De zwamvlok heeft een roode
kleur en het aangetaste hout eveneens.
In vele Duitsche naaldhoutbosschen is de
roode olm een plaag. De smetstof komt
in den boom op de plaats,waar vroeger
een tak was afgebroken. Alleen oude
boomen metweinig harsworden aangetast
en omdatspintméérharsbevatdan kern-

mindertdevatbaarheid;sommigekinderen

hout,bli
jfthetspintmeestalvri
j.Vurenhout(houtvan sparren)heeftweinighars,
wordtgemakkelijk aangetasten wordtdan
gelijkmatig rood.

hoogrood.De tong vertoont bultjes,als

Rood koper. Zuiver koper. Koper m et
tin is brons,kopermetzink is geelkoper
of messing.
Roodoorn (landbouw).Knikgrond,knippige klei.Een zeer vaste,taaie kleisoort,
die in Groningen voorkomt. Het water

dringt er bi
jna nietdoorheen,de grond

ishaastniette bewerken.Alsdekleidroog

is,neemtze moeili
jk water op.De kleur
is roodachtig. Op den dagzoom (doorsnede)gezien,merktmen erveeladeren
van ijzerverbindingen in op. Knippige
grond wordt nog het best a1s weiland
gebruikt.

Rood op de graat. A1s visch te kort

gekooktwordt,blijftdegraatrood en het

zi
jn geheelonvatbaar.

De ziekte begint plotseling met hooge

koorts, keelpi
jn, tintelen in de handen
en in de voeten,jeuk en braken.Na 24
uur komt een gelijkmatige roode uitslag
aan hals en romp met roode vonkjes.
De keel,de wangen en de tong worden

het oppervlak van een framboos.Door de
bleekheid van den neus ontstaat een
m askerachtiggelaat.Dehalsklieren zwellen,
devlekken aan halsen gelaatvloeien ineen.
In gewone gevallen eindigt de ziekte na

vi
jfweken metvervelling van dehuid in
kleine schilfers. De duidelijke gevallen
zi
jn terstond herkenbaar,maar roodvonk
is een grillige ziekte in voorkomen en

verschijnselen en er zi
jn veelafwijkende

gevallen, waardoor de herkenning veel

moeilijkerisdan die van mazelen.
Gevreesd zi
jn denaziekten van roodvonk;
deze bestaan gewoonli
jk in ontstekingen
van nieren,m iddenoor,halsklieren,speek-

selklieren,hartezakje of borstvliezen.Zi
j

openbaren zich in dederdeweek.M idden-

oorontsteking kan doofheid en,bijjonge

kinderen,later doofstomheid teweegbrengen;in 25 % der gevallen van verkregen
doofstomheid isroodvonk de oorzaak.Ten
opzichte van de naziekten heeftelke epi-

vischvleesch is ongaar, roodachtig glazig.
M isschien heeft de uitdrukking rood op
den graat hierop betrekking. Volgens
anderen iseen roode graateen teeken van

ze veelvuldig en soms niet. Het aantal
sterfgevallen is nu kleiner dan aan keelziekte, mazelen en kinkhoest.

bederf(nietzuiverop degraat).
Overdrachteli
jk beteekende de uitdrukking vroeger:nieteerli
jk,onbetrouwbaar.

Menmeent,datkogelbacteriën (streptococcen)de verwekkersder ziekte zijn;men
vindtdie nl.altijd in de keelvan roodvonklijders.

Roodrookend salpeterzuur.salpeterzuur
is vluchtig en ontleedt spoedig door licht
en warmte, waardoor, behalve zuurstof,
ook stikstofdioxyde (
xNOa
) vrij komt.
Dat gas is geelvan kleur, lost op in het
salpeterzuur en kleurt het geel. Roodrookend salpeterzuur nu,bevatzeer veel
stikstofdioxyde,is daardoor geelrood en

omdat men hierbij waarneemt, dat de
stop van de:esch rood rookt,wanneermen
die afneemt,noemtm en hetroodrookend.

Roodvonk. Een besmettelijke kinderziekte,waarvoor kinderen van 6-9 jaar
hetvatbaarstzijn.Na het 15dejaarver-

demie haar eigenaardigheden.Soms zi
jn

D e besmetting geschiedt door inademing
van de kiemen uitdekeel(hoesten).Ook
heeft men besmetting door voedings-

m iddelen tmelk)waargenomen.
Vroegermeendemen,dat levenlooze voor-

werpenengezondepersonen(geenbacillendragers) de ziekte konden overbrengen.
'
rhans deelt men die opvatting niet meer

entwijfeltmenaanhetnutvandeomslachtige en kostbare ontsmetting van voorwerpen. Kamer en woningontsmetting
worden toch nog veeltoegepast,ofschoon
men aanneemt, dat het gif buiten het

lichaam spoedigzi
jnwerkzaamheid verliest.
M en meent, dat de school een geringen
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kenis is bi
j kinderen ohder de zesjaar.

*
rol
e.
* streep. Rooipaal. Rooiing doen.
Een rooiingtrekken.Op de rooiing.Buiten
de rooiing.De Gemeenteraad is bevoegd

De keus der middelen om de epidemie

bi
jverordening een rooili
jn vastte stellen

invloed heeftop deverspreiding derziekte
en dat die invloed alleen van betee-

tebestri
jden,ismoeilijktebepalen,omdat
die middelen zoo lastig en omslachtig

en misschien geheelonnoodig zijn.Ontsmettingvanhetlijfgoed wordtvoldoende
geacht. Het beste is,de roodvonklijders
gedurende vier weken af te zonderen in

voor de toekomstige bebouwing. Deze
bevoegdheid vloeit voort uit art.135 der
Gem eentewet en wordt in artikel 3 der

W oningwet uitdrukkeli
jk verleend. De
rooili
jnverordening is een geoorloofde
eigendomsbeperking.

een kamertje zonder meubelen. In de

ziekenhuizen laat men de verwanten wel
tot de zieken toe,maar men laat ze op
zekeren afstand bli
jven,dooreen koord te
Spannen. Huisgenooten van den zieke
kunnen nOg naar hun werk gaan,Wanneer

ze geen keelpi
jn hebben.Hetgifzitniet
in de lucht,zooals bi
j mazelen en bi
j
pokken. De omstanders loopen nog niet

dadeli
jk gevaar,maar alles wat uit den
mond van den ziekekomtisbesmettelijk.
De zieke moet leeren den zakdoek te

Rooien (krijgskunde).Richten van ge-

schut. De rooiing is de richting, waarin
geschoten wordt.

Room kaas. In den handel noemt men
roomkaas:kaasin den vorm van Edammer
ofGoudsche kaas.Deopschriften :y,room-

kaas'' en ,,fu11cream cheese'' zi
jn misleidend.Alleen hetrondeRijksmerkiseen
waarborg.De niet-volvette kaas heeft een

zeshoekig rijksmerk.

gebruiken bij niezen en hoesten en met
alle eetwaar,die metden ziekein aanraking

is geweest, moet men voorzichtig zi
jn.

Opnem ing in ziekenhuizen is niet afdoendegebleken om deziektetebeteugelen,
wanterloopen zooveellichte,nietherkende,

gevallen rond, die besmettelijk voor de
gezonden zi
jn.Degene,dieden ziekeverpleegt, behoeft niet streng te worden
afgezonderd.Ontsmetting van de school
komt steeds te laat.Vervellende kinderen
worden niet op schooltoegelaten.Kinderen, die nOg etterende klieren of ooren
hebben. zijn nog besmettelijk.

Denieuwewetopdebesmetteli
jkeziekten

stelt het kenmerk op de deur niet meer
verplicht,wel behoort de overheid op de

hoogte te blijven, zoodat aangifte nog
vereischt wordt. De geneesheer kan het

kenmerk voorschri
jven. M en rekent,dat
vi
jf weken na het begin der ziekte de
besmettelijkheid der eenvoudige gevallen
geweken is.

Rooien (bouwkunde).De grens regelen
in rechtelijn ofvolgensdejuiste richting

van gebouwen, straten, gronden, erven.

Roop (rietdekker).Bandje,waarmedede

rietdekker het riet aan de deklatten vastbindt. Het woord is verwant met het
Eng. rope. Tegenwoordig gebruikt men

daarvoor koperdraad, vroeger weedjes
(wilgeteenen).
Roos (heelkunde). Ontsteking van de
oppervlakkige huidlagen tengevolge van

ronde roosbacteriën, soortgelijke,als de
verwekkersvan steenpuisten.Deontsteking
kan zich aansluiten aan eene verwonding,

maar ook kan zi
j zonder naspeurlijke

toegangsplaats aan het gelaat of aan het
hoofd voorkomen. Kenmerkend is de
uitbreiding: eerst a1s vlammen, dan a1s
een landkaart met roode puntjes, welke
boven het huidoppervlak uitsteken. De
begrenzing is zeer scherp. De huid is

eerst pijnli
jk en glanzend,later blauwachtig en schilferend. Soms ontstaan

blaren (belroos), soms sterft de geheele
huid af.Ditlaatstekomtvoorbi
jkwaadaardige wondroos, die vroeger in ziekenhuizen geen zeldzaamheid was en soms

doodelijk verliep.De meeste vormen zijn

De rooilijn bepalen door uitzetten van
een li
jn,langswelkemen bouwen,graven

echter niet kwaadaardig. Sommige men-

mag.Rooien van een huis,van een gracht,
van een tuin.Rooien op een vast punt.
Hetwoord isontleend aan hetoud-fransche

aan hetgelaat,tengevolge waarvan de huid
langzamerhand verdikt.Netelroos en gor-

schen hebben e1kjaar eenige malen roos
delrooszijn andere huidaandoeningen.

ROOSE ZONDER DOORNEN-ROTKELDER
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Roosje zonder Doornen.De naam van

dat men door deze behandelingverkri
jgt,

een Oud-Hollandsche likeur. M en had

heetblauw vlas.Op de Z.-H .eilanden en
in Zeeland past men blauwroting toe.
Onder wit roten verstaat men roten in
houten bakken en in helder water. De

ook rozemarijnwater,lavendelwater,weegbreewater, hoe langer-hoe-liever, drie-

maal-drie,hempje-lichtop.juffertje-in-'tgroen.

Roosten rijzerbereiding). Ertsen verhitten in een vlamoven,om aldus water,
koolzuur, zwavel en arsenicum uit te

drijven, het erts aldus te zuiveren en
gemakkelijker smeltbaarte maken.Spaati
jzersteen (FeCOa)verandertdoorroosten
in FeaOa. Ilzerkies (pyriet) FeSa verandertin FeuOa en SOu (zwaveldamp).

Roostin. Naam uit den gildentijd voor
onzuiver tin,dat 6 % lood bevatte.Voorschrift was,datditsoorttin meteen roos
gestempeld moest worden. Zuiver tin,
bloktin, werd met een engel gestempeld
en heette engeltin.

laatstewerkwijzewordtvooralin debuurt
van Kortrijk toegepast, waar langs de
rivierDeLeyeovereen afstand van 75 km

ta1van vlasserijen staan. Indien devlasstengels eenvoudig op het land worden
uitgespreid,vergaat de kleefstof van den

bast op dezelfde wijze,doch langzamer.
M en spreektdanvandauwrotingofsneeuwroting.
Na het roten wordthetvlas gedroogd en
bewaard tot den winter. Dan wordt de

bast tusschen walsen gebroken (braken
van het vlas) en de baststukken door
zwingelen verwijderd. De baststukken
heeten liemen ofscheeven.W atmen over-

houdt,zi
jn de vlasvezels:hetlint.

Rosmolen (landbouw). Krachtwerktuig

Rotgans. Een soort zeegans, die haar
naam ontleent aan hetgeluid :,,rot,rot''#

voor landbouwdoeleinden,door een paard

dat zi
j maakt.Zij behoort in de koude

(ros) in beweging gebracht. Het paard

loopt in een kring en trekt een waterpas
kamrad rond. De kracht wordt met een
scharnierende as overgebracht op dorsch-

machines en karnmolens (afb. blz.419).
Rot (krijgskunde).Twee manschappen,
die achterelkanderstaan(in tegenstelling
meteen gelid,een rijsoldatennaastelkander).Geweren aan rotten zetten (in groepen van vier,dubbelerot).

Roten (vlasserij). De vlasstengelheeft

een dikken bast,welke vast aan de vezels

verbonden is door een lijmachtige stof.

Hierdoor kan de bast niet van de vezel
gescheiden worden zonderdatdezebreekt.

Dekleefstofkanechtergemakkelijkonwerkzaam gemaakt worden door gisting in
water.Dezebewerkingheetroten.Hetvlas
wordteenige dagen onder water gehouden

bij een gunstige temperatuur; er gaan

zich bacteriën ontwikkelen in de kleefstof,
welke daardoor oplost en vergaat,waarna

de bastgemakkelijk te breken isen door
het zwingelen verwi
jderd kan worden.

streken thuis en wordt in den winter
vaak in onze weiden gezien.In W ieringen

maakt men er jacht op met slagnetten,
die in zee uitgezet worden. Daarbi
j gebruikt men lokganzen en zeewier a1s

lokmiddelen.De vangst gelukt alleen bi
j
koud en winderig weer.
In Brabant noemt men aalscholvers ook
rotganzen.

Rotkelder. Septic tank. Zuiveringsbak
voor vuilwater.De werking van een rotkelderberustop ontleding van plantaardige

en dierli
jke bijmengsels door bacteriën.
Dezedoenhetvuilrotten,waarbijmoerasgas(metaan)vri
jkomt.Hetgas stijgt in
belletjesomhoog,neemtvaste,zwevende
stoffen meeen veroorzaakteen schuimlaag,
waarin de ontleding voortgaat.
Een bak, voor dat doel beschikt, 1r1

den handelverkrijgbaar.Hi
jisvangewapend beton gemaakt en bestaat uit drie
afdeelingen,teneinde hetwaterlang op te

houden. Gewoonlijk wordt huiswaterop
deze wi
jze gezuiverd,teneinde hetin de

instilstaandwater,waarbi
jdevlasschooven

Openbare Wateren te mogen afvoeren.Een
groote mate van zuiverheid wordt niet
bereikt.

met modder bezwaard worden.Het vlas,

Gewoonli
jk werkteen rotkelder pasgoed,

Onder modderroting verstaat men roten

ROTKREUPEL- RUGGEM ERGSTERING

wanneer die eenigen ti
jd in gebruik is.

Rouwvlinder (boschbouw).De vlinder

Zie verder moerasgas.

van een houtborende rups. Deze en de

Rotkreupel(veeteelt).Een besmetteli
jke

wilgenhoutrups zijn de eenige houtboordersin onsland.ln detropen zijn ervele

ontsteking,waarvan men den aard en het
wezen niet kent en die voorkomt aan de
klauwen van schapen,diein natte weiden
loopen en lang uitgegroeide,omgekrulde
hoeven hebben. M en kan de aandoening
dusalseen verwaarloozingsziektebeschouwen.De Engelsche schapenrassen hebben

erzekerevoorbeschiktheid voor;blijkbaar
zijn dehoeven van onzeinlandscherassen
harder.De geheele klauw geraakt in ontsteking en in rotting.De schapen kruipen
op hun knieën door het land. Aangifte

bij den burgemeester is wettelijk voorgeschreven.In hetnajaarkoopen deschaPenhouders vaak een nieuwen fokram
voor bloedverversching. Zoo'n ram kan
licht den geheelen koppel besmetten en

daarom is het wenscheli
jk,dat het dier
eenigen ti
jd afzonderlijk wordt gehouden
en dat de klauwen (de hoeven) onderzocht worden.

Rotmok. Gehakt vleesch, uitjes, een
blaadje laurier en een korreltje peper
samen gaargesudderd.Hettweedeontbi
jt
bijdemarine bestaatuitrijsten rotmok.
Rotstraal (paarden). Rotting van den
hoornstraal van den paardenhoef door
woekering van bacteriën onderden invloed

van vocht en warmte.Rotstraalkomtbij
paarden,die op stalstaan,veelvuldig voor.
In de weide ziet men het niet. Vooral

paarden metnauwehoeven li
jden eraan,
hoofdzakelijkaan devoorpooten.Dekwaal
begint in de middenspleetvan den straal.
Er vormtzich daar een stinkendevochtige
massa, eerst aan de oppervlakte, later
dieper invretend. Er komen gangen in
het hoorn, welke tot het leven kunnen
doorgaan. M en kan rotstraal voorkomen
door depaarden beweging buiten te geven
en zenietlang op den mesttelaten staan.
Verder door verzorging van den straal,
welke niet te diepe straalgroeven mag

krijgen. De genezing is niet moeilijk,
beweging buiten den stal is vaak reeds
voldoende.Ookkan men den straalafkrabben en de groeven opvullen meteen wiek

(plukselgedrenktin bruine teer).

soorten.De vlinderiswitmetstaalblauwe
stippen,vliegtin zomernachten,leefttwee

weken,legt zi
jn eieren op de stammen.

De rouwvlinder is zeldzamer dan de
vlinder van de wilgenhoutrups.

Rozemarijn.Groenbli
jvende,lipbloemige

plant,een struik,die op de berghellirgen

bijdeM iddellandscheZeesomsin groote

velden groeit. De bladeren bevatten een

olie,welke luizen en mi
jten doodten die
ook in de reukwerkfabrieken gebruikt
wordt.

Vroegerkwam derozemari
jnhieralgemeen

als sierplant voor. Tegenwoordig vindt

men haar alleen in boerentuintjes en
kruidtuintjes met lavendel,thijm,pepermuntsalie,enz.De sti
jve rechtopstaande
takken herinneren aan brem. De lip-

bloemen zi
jn bleekblauw en komen gedroogd in den handel.M en koopt ze om

badwater geurig te maken. Eertijds was
rozemari
jnwater,evenalslavendelwateren
weegbreewater, roosje zonder doornen,

hoe langer hoe liever,de naam van een
oud vaderlandsche likeur.

Rozenbottels. Schijnvruchten van de
wilde roos: (afb.blz.223) de vleezige
bloembodem van de roos heeft zich om

deeigenlijkevruchtgebogen en vormtde
schijnvrucht.Rozenbottelsworden gekookt

en metsuiker zoet gemaaktofmen maakt
er geleiof zoetzuur van.

Rozenobel.Goudenmunt,in dentijdvan
Eduard III (1343- 1377) in Engeland
geslagen.Aan beide zi
jden was een roos

gestempeld.De waarde van een rozenobel
bedroeg ongeveer 12 gulden.

Ruggemergstering (geneeskunde). Tabes.Ontaarding van de achterstrengen van

hetruggemerg,waarbijzenuwweelselvervangen wordt door bindweefsel. De ver-

schijnselen zijn:schietende pijnen,gevoel

van een snoerenden gordel, stoornis in
het gevoel voor aanraking en het gevoel
van plaats in de ruimte,waggelende gang,
stoornissen van de blaas,sti
jveoogappels,

RUILVERKAVELIN G- RUIT

maagaandoening, blindheid. De ziekte is
een naziekte van syphilis, openbaart

zich pasnavelejaren en voerttothulpeloosheid.Soms is de voortgang der ziekte
te stuiten.

za1 nimmer een gat zoo zuiver op maat
kunnen boren, dat men er nauwkeurig
werk mee kan maken.M en werkthet gat

nameteen ruimer(afb.blz.427).

Ruilverkaveling. Samenvoeging en herindeeling van versnipperde gronden met
aanleg van wegen en watergangen. De
versnippering komt in het Oosten des
lands veel voor,doordat het daar langen

ti
jd gebruik is geweest, de landeri
jen
bi
j vererving overlangs te verdeelen.De
M arkenwet,waarbijde gemeene gronden
verdeeld werden,bevatte geen bepalingen,
die een doelmatige verdeeling waarborgden.Erbestaatthanseen ruilverkavelings-

wet,welke bepaalt,dat bij aanvraag van

Ruimers.

belanghebbenden, wanneer meer dan de
helftdereigenaren,metmeerdan de helft
aan bezit, de verkaveling wenschen, de
anderen daarmee genoegen moeten nemen.
De kosten bedragen ongeveer 70 gld de

Ruim e wind (zeilen). W ind, die van

ha,worden voorgeschoten door hetRijk
en moeten natien jaarterugbetaald zi
jn.
Een plaatselijke commissie van eigenaren
wijstden uitvoerderder werken aan.De
Heidemaatschappij heeft tot dusver de

Ruim naald (heelkunde).Mandri
jn.Een
fi
jn koperdraadje,datin denaald van een
fi
jn spuitjegebrachtwordt,om den door-

ontwerpen voor de uitvoering gemaakt en
toezicht op het werk uitgeoefend. Het

Rijkbekostigdevaakeendeelderuitgaven.
Thansis ervoorde uitvoering een afzon-

derlijke Ri
jksdienst.

Reeds vö6r de totstandkoming der wet

zijn de Hollumer Mieden op Ameland,

achteren inkomt.M etruimen wind zeilen :
vöör den wind zeilen.

gang,die door roestkan verstoppen,open
tehouden.M en blaastde hollenaald eerst
door,dan maaktmen de ruimnaald vettig
en brengtdiedan in dehollenaald.Tegen-

woordig zijn ruimnaalden overbodig geworden, doordat men holle naalden van

roestvrijmetaalmaakt.

deDalfserHooislagen en deEemsterlanden
te Gieten aldus verkaveld. Indien de
grond z66 versnipperd is,dat geen goede
verkaveling istemaken,dan kan op andere

m aken van een water, het. vuil op het
aangrenzend erf te werpen.Ruimrecht is

jk door
wi
jze dan door deze wet,nameli

Dat recht kan alleen gevestigd worden

onteigening,de grond door gemeenten of
vennootschappen verkaveld xzorden. I)e
Vereeniging ,,hetLandschap Drente'',De
Drie Provinciën en de Vereeniging van
Groningsche Gemeenten hebben zich
deze werken tot taak gesteld.

Ruim en. Ruimen van den wind is veranderen van richting met de zon mee,
een goed voorteeken,wathetweerbetreft.
Hettegengesteldeisschralen van den wind

ofkrimpen.Daarbi
jis erkansop regen.
Ruimer (metaalbewerking). Een stift
met stalen, scherpe lijstjes. Een boor

Ruimrecht.Hetrechtom bi
jhetschooneen zakelijk rechtop hetaanliggend erf.

bij titel,d.w.
z.,dat het moetzijn ingeschreven op hetkantoorvan den bewaarder
van het Kadaster.

Ruin (paarden). Gesneden hengst.

Ruit(veeteelt).Schurft.Ruiterig,schurftig.Moelrui:kopschurftbijschapen.
Ruit(landbouw).In hetOosten van het
land heet alle onkruid ruit. Teneinde
hetwaterin de watergangen goed telaten

afvloeien,verwi
jdert men alle ruit. Elk
jaarwordterruitschouw gehouden.
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Ruiter(landbouw).Eenigehoutenstaken,
aan den top samengebonden,die als een
pyramide op hetland gezetworden om er

hooi,klaveroferwten op te drogen (hooi-,

klaver-,erwtenruiter).

de Zweedsche boeren het nog,ofschoon
in de 16de eeuw andere letterteekens in

gebruikzijngenomen.Overblijfselenervan

vindt men vooral op grafsteenen. Het
schriftlooptmeestalvan rechtsnaarlinks.

In Spokane (Amerika) staan schrifttee-

Ruitertjeszalf. Kwikzalf. Blauwe zalf,
een zalf,diebestaatuitreuzel,waarin fi
jn

kens op de rotsen,die onlangs als runen-

verdeeld kwik is gemengd.In de geneeskundegebruiktmenkwikzalftegen syphilis,
daarkwikeen goed geneesmiddeldaartegen

reedslang voorColumbusde Noormannen
in Amerika waren. Het opschrifthandelt
Overeen gevechttusschen Noormannen en
lndianen.

isen hetbi
jinwri
jvingin de huid in het

teekens zijn herkend.Hieruit volgt,dat

bloed wordt opgenomen.

Denaam ruitertjeszalfiseen verbastering
van ruitzalf(ruitiseen huidziekte). Doordatmen dezezalfooktegenluizen (rultertjes) gebruikt, is ruitzalf ruitertjeszalf

Rupsvelling.Rupsband;een band zonder
einde, welke over twee of m eer wielen
loopt en ten doel heeft het draagvlak

geworden.

wanneerhetalleen doordewielen gevormd
werd.M engebruiktrupsbanden op zachten
ondergrond,waargewone wielen inzakken,

Ruizigheid (veeteelt). Tijdperk van
verhoogde geslachtdrift bij het varken.
A1s het varken ruizig is,groeit het niet.
Daarom worden de biggen vaak gesneden.
Die gesneden biggen heeten schrammen.
Afb.blz.315.

Runen. De oudste schriftteekens der
Germ anen, sedert de tweede eeuw na
Chr.totde 16e eeuw in gebruik geweest.
Het zijn rechtli
jnige teekens, die eruit

zien a1s hoekige stokjes, en gelijkenis
vertoonen met oude huismerken (in Ger-

grooterte maken,dan hetgevalzou zijn,

dus bijmotortrekkers om te ploegen,bi
j
ri
jdendekranen en dergel.M en moetzich
den band denken a1s een ketting zonder

eind, waarbi
j de schakels door ijzeren

platen gevormd worden. De rupsband is
in gebruik gekomen in navolging van de

gevechtswagens(tanks).
Russische boterham . Boterham met
koud vleesch en oliesaus,versierd m et ei,
tomaat,sla,ui en augurk.

maansche landen op huizen en op voor-

Russische eieren (keuken).Halve,hard

werpen aangebracht, dienend a1s bewijs
van eigendom).Zooalsuitnieuwe onderzoekingen gebleken is, zi
jn zij ontleend

gekookte eieren metoliesaus,versierd met

stammen en hetaantallettersvermeerderde
ofverminderde.De Zweden kenden eerst
24 letterteekensen laterminder;deAngelsakserseerst16 en later24.M en gebruikte
het schrift soms in oorkonden en boeken,
maar ook op sieraden en alstooverteekens

een slablaadje, een kringetje ui, een
schi
jfjetomaat,een zureaugurk.
Ri; (metselaar).Lineaal.De metselaar
stri
jktmeteenri
jdeoneffenhedenvaneen
bepleistering glad en zegt, dat hij de
bepleistering r,onderderi
j''brengt.Men
snijdtglaslangseen rij.Passer,haakenri
j.
Ril
-den (scheepvaart). Voor het anker
rijden;voor anker iiggen, bewegen van

(rune:geheim).Om den wi1dergoden te
kennen,wierp de priester houten blokjes

luiden:,,zooalshetrijdten zeilty''dw.z.

aan het Grieksche alfabeth;slechts enkele

aan het Lati
jn. Langzamerhand ondergingen zi
jwijzigingen bijdeverschillende

metrunenteekensop den grond en uithet

woord, dat ze vormden,verklaarde hij
d1
-en wil*
In Duitschland werden de runen alvroeg
door het Romeinsche schrift verdrongen.
De Zweden hebben er hetlangstgebruik
van gemaakt.In de vorige eeuw kenden

hetvoor anker liggend schip.
#,Zooals het reilt en zeilt'' zou moeten

zooals het schip is, zoowel wanneer het
stllligt,a1s wanneer het onder zeilis.

Rijer.Oudegouden muntmeteen ruiter
erop.Halve en heele ri
jers. Het woord
wordt nog in den kleinhandel gebruikt
voor een bedrag van 14 gld.

RIJF-SAFFIAAN
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Rijf (landbouw).Een houten hark,die

Rijs(papierfabriek).Nietwaterhoudend,

z66 isingericht,datmen daarmee meteen
zwaaiende beweging hooi en gras kan

water loslatend. De stof, waaruit papier

bi
jeenharken (afb.blz.290).M en rijfthet

hooiaan lange regels,in Holland wiersen,
in Friesland zwelen genoemd. Ligt het
hooieenmaalin regels,dan kan hetgemak-

kelijk in oppers gezetworden.
In tegenstelling meteen ri
jf,maaktmen
met een gewone tuinhark een halende
beweging.

Rijksappel.Zinnebeeld van hetkoningsschap: de wereldbol, waarop een kruis
staat.

Rijksverzekeringbank.Eenstaatslichaam,
ingesteld in 1901,totuitvoering derongevallenwetten,gevestigd te Am sterdam.

Riln (molenaar). Molenijzer. Ilzeren

kruis, dat met vier haken past in het
middengat van den molensteen en dat
dient om de wenteling van de as op den
steen over te brengen.

Rijphout.Sommige boomsoorten nl.de

wilg,de esch en de iep hebben tusschen
kernhout en spinthout een overgangslaag,
vaster dan spint, minder vast dan kernhout. Zulk hout heet ri
jphout. Andere
boonaen,die geen kernhout hebben,vertoonen dat overgangshout in het naidden
van den stam,zooalsde spar,de peer,de
beuk en de linde.

Riis (waterbouwkunde). Boomtwi
jgen
voor waterwerken. Voor zinkstukken ge-

bruikt men Hollandsch rijs,dat fi
jn is
van twijg.Tusschen lagen van Hollandsch

rijskomtdan een laag van Geldersch rijs,
dat zwaar,grof en lang is en het geheel

bi
jeenhoudt.Geldersch ri
js is van allerhandehout(wilgen,berken,eiken,dennen),
terwijl Hollandsch rijs fijn wilgenhout
isvan derijswaarden (grienden).
Ri
jsstortebed:rijsbedding tegen uitspoeling.

gemaaktwordt,moet bri
jachtig zijn.A1s
destofteri
jsis,wordthetpapier,datmen
ervanm aakt,broos.Lompen,diedepapier-

stofrijsmaken,heeten rijzige lompen.
Rijsbehoortbi
jri
jzen:vallen.Hetrijzend
loof,ri
jzende bladeren.
Rijstpapier. Chineesch papier,vervaardigd uitden sneeuwwitten wortelvan een
vlinderbloemigeplant.Sederteeuwenmaakt
men in de Oostersche landen papierook

uitplantenvezels,welk papiermet rijstemeelofmetaluin geli
jmd wordt.
Rijstuin (waterbouwkunde). De omheindeplaats,waardegemeentehaarrijshout opslaat. Dat rijshoutis noodig om
denoevervanderiviertegen afslag(afkabbelen)te beschermen.Open Ri
jstuin en
Toerijstuinzijnstraatnamenin Rotterdam.
Voorts verstaat men onder ri
jstuin ook
detuin,deheiningzelf.Ri
jsbeslag(bekleeding van di
jkglooiing metrijshout)bevestigtmen doorri
jstuinen.Men slaatpalen
in den grond, waarop het rijs ligt, en
maakt daartusschen een vlechtwerk van

wilgenhout.De rijstuin druktdan hetrijs
vastop den grond.ln plaatsvanri
jstuinen
kan men ook steenen gebruiken.

Rijswaring (schipperij).Luikhoofd van

binnenschepen.Denneboom.Deopstaande
planken rand rondom de luikopening naar

het ruim. Op de rijswaring liggen de
luiken.Naast de ri
jswaring ligt de legwaring,de planken van hetdek.(waring,
wegering:planken) (afb.blz.99).
Sabelbeenen (paarden). Een gebrek
in den stand van het spronggewricht bij
paarden,waarbi
jdehoektusschenschenkel
en pijp (di
jbeen en onderschenkel) te

klein is.Het paard staat dan eenigszins
in het spronggewricht doorgezakt. Het
gebrek belemmerteen snellen gang,isdtls
voor karpaarden niet van beteekenis.

Zinkrijs:rijs,datvoorzinkstukkengebruikt
wordt.

Rijsbeslag:bekleeding van dijkglooiingen.

Saffiaan. Saëaanleder. Marokki
jnleder.
Turksch leer.EenfijneleersoortuitSaëa,

rijstuinen (vlechtwerken van rijs)of door

een stad in M arokko.Hetsa/aan is lenig
en sterk,deoppervlakteiskorrelig gemaakt

steenen.

(doorpersen),de kleurisrood ofblauw.

Dezebekleeding wordtvastgehouden door

430

SAFFIER- SAKKERDAAN

galappels of met sumak (Sumak is een

gekromde, bruinroode draden. Vooreen
kilo saffraan heeftmen 60duizend bloemen

groenzwartpoeder,verkregen uitdeblade-

noodig.De pri
js is 60 gulden het kilo.

Het wordt gelooid van geitevellen met

ren van een struik uit Z.-Europa).Na
delooiing bi
jtmen hetvelmetchloortin
om hetvoorte bereiden voor de kleuring.
Deze geschiedt met blauwhout, roodhout,
mettinzouten ofmet cochenille.

Saffier. Saëer behoort met het robijn
en hetdiamanttotdeechteedelgesteenten,

is doorschi
jnend,zeer hard,blauw van
kleur en verschiltvan robijn alleen door
de kleur. Ook lazuursteen geli
jkt erop,
maar is niet doorschijnend. Saëer met
hem elsblauwe kleur is hetm eest gezocht.
Verwarming doet de kleur verbleeken;
ook verkleurt de steen soms uit zich zelf.
M en meent daarom,dat de kleurstof van

organischen aard is.Anderen schrijven de
blauwe kleur toe aan vermenging met

kobalt(een blauw element).SaEerbestaat
uit kiezelzuuraluminium . M en vindt het

steedssamen metrobi
jn.Vroegermeende
men,datsaë ereen geheimzinnige werking
had en een voorbehoedmiddeltegen pest
was.Het was een sieraad voor priesters,
die het droegen, omdat het de zinnen

zou beteugelen.Dekoning in een staatje
van Engelsch-lndië bezit een saëer

Vervalschingkomtveelvoor:menmengter
meeldraden van de bloem doorheen of

ook weldoetmen er basterdsaffraan bij;
datzijn gedroogde bloemblaadjesvan een
soort distel.
M en bewaart saffraan in stoppesschen
van donkerglasen gebruikthaarom suikergoed tekruiden en tekleuren.Slempstroop,

eenstroopjemetsaffraanenanderekruiden,
was vroeger een geneesmiddeltegen ,lde

tandjes'',kinkhoesten krampen.Ook a1s
kleurmiddel van fijne weefsels wordt
saffraan gebruikt.Begi
jnerijstisrijstmet
saffraan en suiker.
Reeds in het Oude Testamentwordtsaf-

fraan vermeld,terwijlin de geschiedenis
saffraan bekend is uit den saffraanoorloq.
Roofridders van Bazelhadden aan kooplieden saffraan ontstolen,hetgeen de aanleiding was tot de belegering van hetslot
van Bazel.

Sajet.Breigaren,gesponnenvangemengde
wol. De schapenvacht bestaat uit lange
en korte wolharen,die men in den regel
van elkaar scheidt door kammen.Van de
lange wolharen m aakt men kamgaren en

van ongekende grootte (951 karaat,een
karaatis205 mgr).In den Plantentuin te
Parijsbevindtzich een saëer,dien men,

van dekortekaardgaren.Sajetisevenwel

naardenvinder,denLepelverkoopernoemt.

gesponnen van ongekamde wol, zoodat
het uit lange en korte wolharen bestaat.
De bewerking is eenvoudiger dan het
spinnen van andere garens.Twee ofmeer

Saffraan. Speceri
j, bestaande uit de

draden worden samengetwi
jnd tot tweedraadsofmeerdraadssajet.

gedroogde stempels van een soort crocus

(zwaardlelie, irisachtige), die in KleinAzië en Perzië inheemsch is en in Frank-

rijk en Spanje gekweektwordt.De plant
verlangt een humusachtigen grond en

een warme,luwe standplaats.W i
jnbergen
zi
jn er zeer geschikt voor. De bollen
worden in Septembergepoot,bli
jven drie
jaarin dengrond engevendriemaaloogst.
In de m aand Octoberworden de bloemen
verzameld en later worden de stempels
eruit gezocht. De bollen hebben zich

na driejaar sterk vermenigvuldigd.M en
houdt er de beste uit en voert de kleine
aan de varkens. De grond moet daarna

vijftien jaar rusthebben,omdat er zich

veelschimmels en insecten in ontwikkeld
hebben.De stempels laatmen drogen tot

Sakkerdaan (houthandel). Oude naam
voor djatihout,teakhout,een vaste duurzame houtsoort,van Java afkomstig.Het
houtisop de verschedoorsnedelichtbruin
en wordt op den duur donkerbruin.Het

is niet zwaar, dri
jft op het water.Het
vergaat niet op plaatsen, waar het met

i
jzerin aanraking komt,zooalseikenhout
dat doet.Het wordtgebruiktvoor waterwerken,parketvloeren,buitendeuren,trapleuningen,vroeger veelvoormeubelen.

DeRi
jksdienstvanhetBoschwezenbeheert
700duizendhadjatibosch,langsdeNoordkustvan Java gelegen.Ditgebied isverdeeld in 34 houtvesteri
jen met5000 man
personeel en 50 duizend arbeiders. M en

SALAM ANDER- SALPETER

heefterzageri
jengevestigd.Despoorwegen
opJavanemenveeldwarsliggersenbrandhout af.

Salam ander. Een tweeslachtig dier met
een platten staart,waarvan ertwee soorten
in ons land voorkomen :de land- en de
watersalamander.

In den ouden tijd werd de vuurgeestals
een salamanderuitgebeeld,vuuren vlam-

men spuwende.Bi
jde scheikundigen was

ditbeeld in hooge eere;hetwerd vaak op
uithangborden voorgesteld.In het laboratorium van hetpharmaceutisch museum te
Amsterdam wordteen gevelsteen meteen
afbeelding van een salamander bewaard.
Ook bevindtzich zulk een gevelsteen aan
een huis te W oudrichem.
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een jaar metrusten begootze onderwijl
met gier tvloeibare mest). De salpeter,
die zieh dan in den hoop ging vormen,
werd met water uitgeloogd en dan gezuiverd. Daarvoor had men te Amsterdam

eerti
jds hetzgn.Salpeterhuis,waar men
deze oplossing zuiverde ten behoeve van

de ,,stadskruidmakerij'r. De moeili
jkheid

om aan salpeter voor buskruit te komen,
gafin de 15deeeuw aanleiding totzonderlinge bepalingen,dieaan de zgn.salpeter-

zoekers(dieeenafzonderlijkgildevormden)
hetrechtgaven,overaldierlijkeen plantaardigestoffen teverzamelen.Zijkrabden
den muuruitslag van de kerken en namen

den grond derkerkhoven mede.Zi
j vermengden deze met afval en legden
salpeterbedden mee aan.

Salie.Een lipbloemige plant,die vroeger

Tegenwoordig verkrijgt men salpeter uit
den grond. In Bengalen, Hongarije en

metkruizemunten venkelin alletuintjes
gekweektwerd alshuismiddeltegen slijm-

maar men verkrijgthetgemakkeli
jkerbi
j

hoest. Saliemelk heeft een Pauw zoeten

smaak;van daardenaam Jan Salie.
Salm iak.Chloorammonium NH4Cl,zoutzure ammoniak. Het wordt verkregen,
door overhaling Van stikstofhoudende,
organische stoffen en uit het gaswater

(ziealdaar)dergasfabrieken.Mengebruikt
het als vloeimiddel bi
j het soldeeren;
men maakt er zoute drop en salmiak-

pastiel
jesvan.

Geest van salmiak is vliegende geest,
ammoniakgas in wateropgelost.
Salpeter. Kalium of natriumzout van
salpeterzuur. M en onderscheidt dus kalien natronsalpeter. Het eerste trekt het

vochtnietaan,blijftdusdroog en wordt

om die reden voorhetmaken van buskruit
gebruikt. Natriumsalpeter echter trekt
wel vocht aan;de bekende Chilisalpeter,
de meststof,komt dan ook in den handel
verpaktin zakken,dieaan den binnenkant

Egypte komt salpeter als delfstof voor,

de zuivering van ruwe Chilisalpeter. ln

Chilizi
jn in de droge woesti
jn,waarhet

zelden regent, beddingen ontstaan van
ruwe salpeter,ter dikte van een m eter,
bedekt m en een dunne laag zand. Die
ruwe salpeter bevat,behalve natriumsalpeter,veelkalisalpeter, keukenzout, zand
en klei. Het keukenzout kan men er

gemakkeli
jkuitverwijderen,omdatkeukenzout in koud watereven goed oplosbaar
is,als in warm water.W anneer men de
oplossing van ruwe salpeter indampt en
vervolgensafkoelt,dan zetzich desalpeter

heteerstaf,terwi
jlhetkeukenzoutopgelost
bli
jft.Daarna heeftdescheidingvan kalien natronsalpeter plaats.
M uursalpeter is vaak in het geheel geen
salpeter,maar koolzure soda of koolzuremagnesia, oplosbare zouten,die zich afzetten uit de metselspecie, wanneer de
kalk te kortgekuild isgeweesten wanneer
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metasfaltzi
jn bestreken,zoodatdeinhoud
droog blijften nietklontert.Kalisalpeter
vormtzich in natuurli
jkemestbi
jdever-

alle kalk aan kiezelzuur gebonden wordt.
Deze onschuldige uitslag op een nieuwen

Hetzelfde geschiedde eerti
jds in de zgn.

peter, dat in hetin den muurtrekkende
vocht oploste en zich, na verdamping
van het vocht,op den muur afzette als
een vlokkige laag.
Somskomtdemuuruitslag uitden baksteen

tering in den mesthoop en in den akker.
salpeterplantages,inrichtingen,waarin men

dierli
jke stoffen met kalk en asch te
zamen bracht, met aarde vermengde en
op hoopen zette. M en liet die bedden

muurverdwijntin een jaar.Uitslag van
muren bi
jmesthoopen isvaak echte sal-
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zelf,w'
anneerte zachte steen voor buiten-

werkisgenomen.Dezezouten zijn afkom-

Sas (vuurwerk). Een snel verbrandend

mengselvoor vuurwerken ofvoor ontste-

stig van de klei.Zulk een muurgaatschilferen en uitslaan. Er ontstaat dan een
gebrek,datmen muurkankernoemt.
Salpeter geeft aan vleeschwaren een frisch

king van vuren.Erzijn trage en vlugge

yanzien. Het is niet schadelijk voor de

ti
jdom brandtestichten.Lichtsassengeven
veellicht en worden gebruikt bi
j lichtgevendeprojectielen.Slagsassen ontploffen

gezondheid en men gebruikthetwel,door

hetzoutgemengd,bijde worstbereiding.
Bengaalsch vuur is salpeter, zwavel en
zwavelantimonium. Dit mengsel brandt
met een heldere vlam.Een mengse!met
bariumzouten brandt groen en met strontiumzouten rood.
Kali-ennatronsalpeterwordentegenwoordig synthetisch gemaakt met stikstof uit
deluchten metwaterstofuitdecokesovengassen. Deze salpeter wordt als meststof
gebruikt.

sassen. De vlugge sassen bevatten veel

zuurstof (chloorzure kali). Brandsassen
geven een grootevlam en dienen in oorlogs-

meteen slag.Spuitsassen ontwikkelen veel

verbrandingsgassen en sissen daarbij.
Sas (waterbouwkunde). Sluis. Vooral
in Vlaanderen en in Zeeland ishetwoord
in gebruik.Sasvan Gent is zoo genoemd,
omdatzichdaareensluisin deLeiebevindt.
Sasmeester. Sasdeur.Sasgeld.Sashuis.

Salpetervreters (landbouw).Bacteriën,

Satijn. Oorspronkeli
jk werd de naam
satijn alleen gegeven aan zi
jden weefsels;
later aan weefsels van katoen en zi
jde,

die salpeterzure zouten in den mest ont-

waarvan deglanzende inslagdraden van de

leden en er stikstof uitvri
jmaken.Deze

zijdeoververscheidepe kettingdraden van

bacteriën ontwikkelen zich in mest,welke
in slempigen, ondoorlatenden, niet-ontwaterden grond is ondergeploegd. De
waardevan den mestgaatdan grootendeels

weefsel en was het aan één zi
jde glad.
Satijnbestaatdusvoorten minstedehelft
uitzi
jde.Latermaaktemen een dergelijk

verloren.Dezelfdebacteriënzijnwerkzaam
bijhet ontstaanvanlijkenwas(ziealdaar).

weefsel van gladde katoenen garens en
men noemde dat ,,satinet'' Gekrispeld

Sandelhout. Een kostbare, welriekende,
roode houtsoort uit Oost-lndië, waarvan

de Chineezen fi
jne meubelen maken.
Sandelhout bevat sandelolie, die in de
geneeskunde en ook voor reukwerk gebruikt wordt.Voorts bevathetsandelhout

een roodeverfstof,waarmedejuchtleeren
wol geverfd worden. Die kleurstof'lost
niet in water,welin alkoholop.Erisook
witen geelsandelhout,van andereboomen
afkomstig.

Vooral de Soenda-eilanden zijn om het
sandelhout bekend.Soemba, het Sandelhouteiland genoemd, is tevens beroemd
om een paardenras,datvoorhetlegerzeer

katoen heen lagen. Hierdoor glansde dit

sati
jn (crispus:gekruld)heeft een inslag
van sterk ineengedraaide dunne zi
jden
garens,welkeneiging hebben,om bijhet
afwinden van den klos,krulletjeste vormen.Dat geeft aan hetweefseleen ruwe
oppervlakte en het eigenaardige, gekris-

pe
ldeuiterlijk.Crêpeisgefronstkatoen of
**
ZI
Jqje.

Satilnhout.Houtsoort,afkomstigvanver-

schillendeboomsoorten in Oost-en W est-

Indië.De gepolijste zaagsnede heefteen
satijnachtigen glans.Van sati
jnhoutmaakt
men fijnemeubelen:In Amerikadikwijls
trapleuningen.

geschiktis(Sandelhoutpaarden).Dezepaarden hebben veeltemperamentenzijnaan

Sausjes.Olienoten,aardnoten,Curacaosche amandelen,apenootjes,grondnoten.

hun korten staart en aan hun ingesneden
ooren te herkennen.

Al'
b.blz.241. De naam komt van het
woord Curacao.

Sappe(krifgskundel.Loopgraaf,waardoor
mendenvijandlangseen omwegkannade-

Schaafstroo.Een soortvan paardestaart,
welke veelkiezelzuur bevaten in gedroogden toestand zeer geschikt is, om ermee

ren,zonderzich blootte geven.M en heeft
ronde en zaagvormige sappen.

tepolijsten.

SCHAALDEELEN- SCHALK

Schaaldelen (houthandel). Ofachter-
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Dit is de schadeli
jke ruimte.De graad

delen.De onregelmatigeplanken,diemen
uit de buitenkanten van ruwe stammen

van verdunning of van samenpersing,die

zaagt.

hangt af van de grootte van die ruimte.

Schaar (meentschaar). Aandeelin de
gemeenschappelijke weide,demeent.Het

woord is verwant met het Engelsche:

shre,aandeel.Scharende erfgooiers zijn

gerechtigden in de Gooische meent, die
hetrechthebben,vee in demeentte laten
grazen,een schaar in de meent hebben.

Tweescharige ossen zi
jn ossen,die twee
zomers weidegang gehad hebben. M en
rekent een koe op één schaar, een vaars

op3/4schaar,eenkalfop1,schaar.Onder
inscharen van vee verstaat.men in het
algemeen : vee van een niet gerechtigde,
tegen betaling, gedurende één zomer in
de weide laten grazen.

Schaarhout.Hakhout,k-reupelhout.

Schabel.Voetenbankje,laagzitbankje.
Schabelioen.Patroon,voorbeeld.InZuidHolland en Zeeland:schampeljoentje.Fr.
escantillon,Hd.Schablone.

Schabrak. Zadeldek, deken onder het

men bij een luchtpomp kan bereiken,
Schakel(visscherij).Een schakeliseen
maas van een vischnet. Schakeltouw en
schakelgaren dienen om netten te boeten.
Haringschaken is haring uit de netten
schudden.Voorts is schakelde naam van
een staand vischnet, dat hierdoor gekenmerktis,dater een tweede netmet zeer
groote schakels (mazen) achter tegenaan
staat. M et de schakel zet men smalle
wateren in hun geheele breedte af.Door
in het water te plonzen,wordt de visch

(snoek of witvisch) in het net gejaagd.

De visch duwthet eerste net,dat nauwe
mazen heeft en slap in plooien hangt,
voorzich uit,dooreen derschakelsvan het
achterstaande net heen. A1s de visch

nietverderkan,keertzi
jzichom enstulpt
hetnauwmazigenetdooreentweedewijde
schakel,maarnu in tegengestelde richting
en heeftzich dan geheelverward.

Schaken (haringvisscherij).Haring uit

de mazen der netten schudden.De haring
heeft zich metden kop vastgeschakeld en
wordt door schudden ontschakeld.

rijzadel. Eertijds waren de schabrakken
van Euweel en fraai versierd,met goud
doorstikt, o$-geborduurd.

Schaken (rechten). Een misdrijf tegen
de persoonlijke vri
jheid van een vrouw,

Schacht (van een veer). Het gedeelte

haar wegvoeren tegen haar wil en haar
verborgen houden,om zich van haar bezit
te verzekeren.Geschiedt de schaking van

van den vogelveer,dat in de huid steekt
en ho1is,heet pen.Hetverlengde van de

pen heetschacht.Aan weerszi
jden van de
schachtbevindt zich de vlag van de veer.

een minderjarige methaar toestemming,
doch tegen den wilvan haar ouders of
van haar voogden,dan isde hoogste straf

6 jaar.lndien geweld,list of bedreiging
Schacht'
tbouwkunde). Het midden of
hoofddeelvan een zuil.

gebruiktwordt,dan isde strafonafhanke-

lijkvandenleefti
jddervrouw,tenhoogste
9 J'aar.

Schadden. Sterk veenhoudende heiplaggen, die vroeger in het Oosten van ons
land a1s brandstof gebruikt werden.

Schadelijke ruimte. W anneer bi
j een
zuig-ofperspomp de zuiger geheelwordt
neergelaten,zöö,datdieop hetdoode punt

komt,dan zalerbijluchtpompen tusschen
zuigerbodem en pompcylinder en in de

pompbuizen vöör de kleppen,altijd nog
een luchthoudende ruimte overblijven.
W oordverklaring.

Schalie.Lei,daklei,schrij:ei.Schaliedak:
leien dak.

Schalk.iJi
jschtoestel,bestaande uiteen

paal, welke rechtop staat en overeind

gehouden wordt door vier tuien (tuiertouwen).Aan hettopeindevan den paal
bevindt zich een takel.W egens den loodrechten stand van den schalk,kan men er
slechts voorwerpen van geringen omvang
28
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meeophi
jschen.Ook een heistellingwordt
eenschalkgenoemd,heischalk.tafb.blz.lg6).
Schalk (bouwkunde). Verlengstuk'der
daksparren,waardoor het dak buiten den
m uur uitsteekt.

schuin in den grond gezet, om muren
ofhellingen te beschermen tegen wagen-

wielen.(Afb.blz.434).Somsgebruiktmen
er oude kanonloopén voor.

Schalken (meevaart).Metwiggen vastzetten,in hetbijzondervan depresenning
(zeildoek), welke over de luiken gelegd
wordt. Gesloten luiken en geschalkte

kleeden.Bijhetschalken wordthetkleed
met de randen door wiggen vastgeklemd

tusschen een schalklaten ijzeren duimen
in het luikhoofd.

Schalmei (muziek). Herders:uit. Een
houten blaasinstrumentvan vroegerdagen,

bestaande lliteen roer (houten pi
jp)van
een voet lengte, met een klankbeker aan

heteinde.Aan devoorzijdevan hetroer
waren toongaten.M en blies erop meteen
riet,dat zich aan het mondstuk van het
roer bevond.
De schalmeikomtthans nog voor aan den
doedelzak en aan hetorgel.Dehobo iseen
vervolmaking van de schalmei.
Van den beroemden Leeghwater wordt

gezegd,dathi
jeen schalmeionderwater

Schamppaal.

Schans (takkebos). Schants, schentse.
ln de Oostelijke provincies van hetland

blazen kon,z66,datmen hem boven water
hooren kon.

heeteentakkeboseen schans.In hetZuiden
spreekt men van mutsaard.

Scham el. Draagbalk van het onderstel
van een wagen,waarop de vloervan den
wagen rust. Voorschamel, achterschamel.
De voorschamelisdraaibaarom een scha-

Schans (krijgskunde).Een versterking,

melbout.Draaischamel(afb.blz.102).
Een schamel is verder een bankje,een

schansgraver is een sappeur.Een schanskorf is een mand, zie onder. Schanslooper,zie onder.

driepoot. Kaasschamel,waarop het kaasvat staat. W aschschamel, waarop de
waschtob bestaat.Een voetschamelis een

plankjemetpunten,datmen bijgladheid
onderde schoenen bindt(Zaanstreek).
Scham pen. Strijkend slaan of stooten.
Afstuiten,afgli
jden tschamppaal,schampschot).Zijdelings wegglijden bv.van een
ri
jwiel,waarvan men in Gelderland zegt,
dat het schampt en in Zeeland, dat het
giert,terwi
jlanderen (naarEngelsch voorbeeld)spreken van slippen.

Schampen is ook wegblijven. Schampen
van een vergadering.

Schamppaal. Steenen of i
jzeren paal,
op hoeken van wegen,straten,gebouwen,

een verschansing. Veelal had een schans

den vorm van een vier-,vijf-ofzeshoek;
soms van een ster (sterreschans). Een

Schanskorf (vestingbouw). Een rolronde,gevlochten mand,gewoonlijk van

een meterhoogteenvan 65cm middellijn,
diegevuld werd metaardeom tedienen als

dekking op een schans tegen vijandelijkekogels.Dezemanden diendeneertijds
voor borstweringen, waartoe zij naast
elkander geplaatst en met aarde gevuld
werden.

Schanslooper (zeevaart). Zware zeemansoverjas.Duffel.Baaivanger.Vroeger
delange,zwarejasvaneen schildwachtop
een schans.

Eerti
jdsdroegen deboeren op W alcheren

SCHAP- SCHEEPSVERKLARING
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een langen donkerblauwen mantel,wanneerze terkerke,ter begrafenisofnaarde

Datpapier wordtuitgegeven,wanneer een

raadzaalgingen.Zijnoemden dien mantel

de rentestandaard te hoog geacht wordt,

Schap (timmerm an).Plankin een kast.

Volgens de wet wordthettoteen bedrag
van ten hoogste vier m illioen uitgegeven

ook een schanslooper.

Schapraai,zie onder.

Schapraai. Kast met schappen,planken.
Buffet,broodkast,keukenkast.

Schar (visscherij). Platvisch uit zee,
roodbruin aan den bovenkanten aan weers-

zijden ruw door kleine schubben.
Tongscharli
jktzooweloptonga1sopschar,
is echter breeder, lichter van kleur en
grover van vleesch dan tong.

Gewoonlijk hebben de platvisschen de

oogen rechts.Schar,tong,tarbot en griet
hebben de oogen links.

Schardijn (visscherij). Sardijn. Een
vischje,dattotde haringen behoorten in
hetnajâarin grootehoeveelheden op onze
kusten gevangen wordt.Gewoonlijkwordt
sardi
jn terstond gezouten en gerookt en

is dan bekend onder den naam van sprot.
In Zeeland eet men de sardijn versch

gebakken.Sardine is een ander vischje.
Scharniergewricht. Een gewricht, dat
alleen in één vlak beweging toelaat, b.v.
het kniegewricht. Een kogelgewricht laat
bewegingen in alle vlakken toe:hetheupgewricht.
Scharnieroverbrenging. Scharnierkoppeling.Cardanische overbrenging.Inrichting om krachtvan de ééne asop deandere
over te brengen door een stang,welke in
twee richtingen scharnierend aan beide
assen is verbonden. M en vindt deze
overbrenging,welke eertijdsdoorriemen
geschiedde, aan automobielen en aan

rosmolens (afb.blz.419).
Schartigheid (landbouw). Onvolledige
korrelzetting van granen.

Schat (maat).Inhoudgmaatin Drente:
I
4 hl*

spoedz
'ge a:ossing mogelijk is,ofwanneer

om eenleeningoplangentermi
jntesluiten.

meteenlooptijdvan3,6,9of12maanden.
Erzijn twee vormen van schatkistpapier:
schatkistbil
jetten en schatkistpromessen.
De biljetten dragen vaste rente, welke
bijdeaHossing betaald wordt.Bijde promessen wordtderentebijdeuitgifteverrekend, doordat men ze voor een lager

koers dan 100 To l'oopt,terwijlze voor
het volle bedrag worden afgelost.

Schavielen (zeilvaart). Schaveelen, afschaveelen. Schuren tegen scheepsdeelen.
Het ankertouw was in de kluis geheel

afgeschavield (doorgeschuurd).

Scheef.Stukjebastvandenvlasstengel,dat
bijhetzwingelen van den vezel(hetlint)
wordt losgeslagen.Scheeven of liemen.

Scheen. Smalle strook ijzer meestalop
houtbevestigd,om dittegen afslijting te
beschutten. Scheen van een traptrede.
Scheen van een houten as.

Schenen zi
jn verderdegli
jijzersondereen
slede,ook schinkels genoemd.
Scheepslast. Een gewicht aan scheepsvracht van 2000 kg.

Scheepslijm. M arinelijm, een mengsel
van teerolie (uit steenkolen)en hars,een
plakmiddelvoor grof houtwerk bi
j den
scheepsbouw.

Scheepspapieren. De papieren, welke
ingevolge art. 347 van het W etboek

van Koophandelaan boord moeten zijn
van elk zeeschip.Het zi
jn de meetbrief,
de zeebrief en de monsterrol.Gewoonli
jk
rekentmen daarbi
j ook het strafregister,
het certiûkaat van deugdeli
jkheid, de
zeekaarten en de zeilaanwi
jzingen, het
scheepsdagboek en het machinedagboek.
Op visschersschepen ishetartikelnietvan
toepassing.

Schatkistpapier.Staatsschuldbrieven met

korten loopti
jd; bewi
jzen van vlottende

schuld ter voorziening in kasmiddelen.

Scheepsverklaring.Een schrifteli
jk verslag, ingevolge art. 353- 356 van het

SCHEER- SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
W etb.v.Koophandelopgemaakt,omtrent

een bi
jzonder voorval op reis van een

zeeschip.
In Nederland maakt een notaris op verzoek van den kapitein descheepsverklaring
op.De kapitein isverplichtte zorgen,dat
de verklaring tot stand komt,indien het
schip of de lading bijhetvoorvalschade
heeft geleden ofindien een zeerbi
jzonder
voorvalheeft plaats gehad.

I)ebeoordeeling van debewi
jskrachtvan

een scheepsverklaring is aan den rechter
overgelaten.

Scheer (zeevaart). Rotseiland aan de
kust van Scandinavië (vergel.scheerwal).
Scheerbalk (schipperif). Overlangsche

balk op het luikhoofd,waarop de luiken
rusten.

Scheergang (scheepsbouw).De bovensteri
jplanken,welkebijeen houtenvaar-

tuig de scheepshuid vormen. Deze gang
wordtvan zwaarderen beterhoutgemaakt.
dan de rest der beplanking.

Scheerhout (bouwkunde). Aanbinder,
schakel. Dwarshout van een steiger,dat
de steigerpalen onderling verbindt en

tevens de kortelingen (de rondhouten
onder de steigerplanken) draagt. Afb.
blz. 2.

Scheerlijn.De li
jn,waarmede het want
van een zeilschip wordt vastgezet. De

piek scheren wil zeggen : de piek (nok
van den gaffel)omhoog trekken,aanhalen

en vastzetten. Het zeil vangt den wind,
het schip vertrekt.

Een scheerlijnvan een tentiseen spanlijn,

waarmede men de tentovereind houdt.

Eenscheerli
jnisookdeli
jn,waarmedemen
een schip aan den wa1vastlegt.

Scheerlijnenaandehoekenvaneenvlieger.
Scheernet(visscherij).Eennet,waarmee

men de geheelebreedte van hetvischwater
afzet.

Scheersteentjes. Kristallen van aluin,
die over een scheerwondje gewreven
worden om de bloeding te stelpen. Zij
worden gemaakt,door een warme, sterke

aluinoplossing te laten bekoelen.Erzetten
zich dan groote kristallen af,die gezaagd,

geslepen en gepolijstworden.
Scheg. W igvormig aanzetstuk aan het
boveneind van den voor- en achtersteven
van een schip.De schegaan den voorsteven
dient als steun voor den boegspriet en

eindigt naar boven in een krul. Bij de
Vroegere groote houten Zeilschepen was
de scheg een dankbaar onderwerp voor
versiering en vaak werd er een scheg-

beeldtegenaanbevestigd;eenvrouwefkuur,
of op de oude oorlogsschepen van alle
volken een klimmende leeuw. Van de
Nederlandsche leeuwen, die a1s schegbeeld onze oude oorlogsschepen versierd
hebben,iserslechtséén overgebleven,dat
bewaard wordt in het bestuursgebouw te
W illemsoord.Een schegbeeld,datTromp

voorstelt,bevindtzich op de Ri
jkswerfte

Amsterdam .Het Historisch Scheepvaartmuseum te Amsterdam heeft een fraai
groot schegbeeld in den tuin opgesteld.
ln de bouwkunde iseen scheg een groote
houten wig,zooalsdemolenaarsgebruiken
om een molenroe op de molenas vast te
klemmen. Een scheghout is verder het

wigvormig houtje, waarmede men den
schaafbeitelin de schaaf vastzet.

Schei (heiwerk). Een schei is in het
algemeen een dwarsbalk en bij een heistellingzijn descheien dedwarshouten op
het heiblok,die bij het heien het blok
tusschen de palen (de leiders) houden
(afb.blz.196).
Scheiboter. Schaapjesboter. De boter
vandemelk,dieeenkoegeeftbijdenovergang van den stalnaar de weide en die
het midden houdt tusschen hooiboter en
grasboter. De boer perst deze boter,die

bi
jzonder geurig is,in schaapjesvormen
enzendtzealshuldebli
jkaanzijnlandheer.
Scheiding van tafelen bed.De rechtstoestand,welketusschen gehuwden bestaat,
wanneer de verplichting tot samenwoning

is opgeheven.Zijiseen middelom,met
behoud van het huweli
jk, een eindete

maken aan den plicht tot samenwoning.
Deze scheiding kan worden aangevraagd
door elk derbeide echtgenooten op grond
van degevallen,welkegrond totechtschei-

SCHEIKUIKENS- SCHEITRECHTER
ding opleveren,m aar ook zonder opgaaf

van redenen, indien het huwelijk reeds
meer dan twee jaar bestaat,mits beide

echtgenooten te samen het verzoek doen.
Alvorens de aanvraag te doen, moeten
dan de voorwaarden der scheiding voor

een notariszijn geregeld,zoowelten opzichtevan de echtgenooten,alstenopzichte
derkinderen.De rechtbank moetdievoorwaarden bekrachtigen. De echtgenooten

moetçn voor den rechtbank versèhi
jnen,

De R.K.Kerk berustin de scheiding van
tafel en bed,indien de bisschop daartoe
machtigingheeftverleend.Volkomen schei-

ding en een nieuw huwelijk verbiedt de
Kerk.daarzijhethuwelijk a1seen sacramentbeschouwt.(,,
W atGod vereent,zal
de mensch nietscheiden.'')
JuistdoordezeleerstellingisdeScheiding
van tafel en bed in de W et gekomen.

Scheikuikens. Bij de pluimveeteelt is

om hun vertoogen te doen''. Na zes

geblek-en,dat de hanen meer aan opfok-

maanden zullen zijdie vertoogen moeten
herhalen.lsin dientijddeverzoeningniet

voerkosten,dan zi
ja1sslachtdieren waard
zijn. De pluimveehouder zou dusvoordeeliger werken, indien hi
j terstond,

totstand gekomen,dan moetderechtbank,
na verhoor der bloedverwanten, na zes

maandenuitspraakdoen.Hethuweli
jkisdan

nadat de kuikens uit het ei komen, de
hanen kon onderscheiden van de hennen.

niet ontbonden,m aar welheeftscheiding
van goederen plaatsendeelingdergemeenschap.De scheiding gaatnietdoor,indien
de echtgenooten zich verzoenen,hetgeen,

Bijeenden isdatmogelijk (pruppen),bij
kippen veelmoeili
jker.Defokkervoorziet
echter in deze moeilijkheid,door hennen
metden ,,zilverfaktor''(witte grondkleur)

evenals de scheiding, openlijk bekend

telatenparenmeteen haanmetdenr,goud-

gennaakt wordt.
Behalveop de gronden,welketevensgron-

faktor'' (
h
'
roode grondkleur). De kuikens
daarvanhebben dezilverkleurbijdehanen
en de goudkleur bij de hennen,hetgeen
doot de theorie der erfelijkheid te ver-

den voorechtscheidingzijn,kan deschei-

ding van tafelen bed worden aangevraagd
op grond van buitensporigheden, mis-

handeling en grove beleediging.Na vi
jf
jaren van tafelen bed te zi
jn gescheiden,
kunnen de echtgenooten samen ontbinding

van hethuwelijk vragen zonder gronden
te noemen. Ten onrechte meent men

klaren is. Hierop bertlst de scheikuiken-

teelt.Voorde praktijk heeftdieteeltniet
alti
jd waarde,omdat hetbedrijf meestal
een ras eischt, dat veel groote, bruine
eieren legten datdoen dezilverrassen niet.
Voor groote, bruine eieren houdt men

vaak, dat na verloop van dien ti
jd het
huwelijk van zelf zou ontbonden zijn.
W e1 kan elk der partijen de ander in

Barneveldersen roodeIlslanders.

rechten oproepen en echtscheiding eischen,

De vliezen,waarmede de darmen aan den

maaralsdetegenpartijnietantwoordtof

achterwandderbuikholtezi
jn opgehangen.

zich verzet,dan wordtde eisch afgewezen.

M esenterium .
Tusschen de vliezen van hetscheilbevinden zich de bloedvaten en de weivaten
van den darm en bovendien isdaarin veel
vet opgehoopt. Dat scheilvet of kransvet
van slachtdieren is van minder goede

Evenals bij echtscheiding,kan devrouw

uitkeering vooronderhoud vorderen gedu-

rendeden ti
jd van hetgeding.Isdievor-

dering toegewezen en betaaltde man niet,
dan kan beslag gelegd worden op diens
vaste goed.
Onder buitensporigheden in den zin der
wet, is m isbruik van sterken drank niet

alti
jd begrepen,daarvereischtwordt,dat
redeli
jkerwi
js de samenleving met den
echtgenoot onhoudbaar geacht moet worden,hetgeen misbruik van sterken drank

niet altijd insluit (Arrest v.d.Hoogen
Raadvan 24Juni1933).Dwangtotonmatigen geslachtsomgang wordtals buitensporigheid beschouwd.

Scheil(ontleedkundel.Darmscheil,krans.

hoedanigheid dan de reuzel(bijvarkens)
ofhetniervet(bijrunderen).
Slagers spreken van karwei en
darmen en krans.

Scheitrechter (scheikunde). Trechtervormig vat meteen laag aangezette aftapkraan,dienend om tweevloeistoffen,welke
zich niet mengen,van elkaarte scheiden.
M en laat den inhoud rustig staan en tapt
dan voorzichtig de onderste laag af.
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SCHELE HOOFDPIJN-SCHELLEBOOM

Schele hoofdpifn. Aanvallen van pijn
aan één zijdevan hethoofd,vaakgepaard
met misseli
jkheid en braken.De ziekte
komt het meest bijjonge,zenuwachtige
personen voor en veelbi
jjonge,bloedarme vrouwen;dikwi
jls houden de aanvallen opveertigjarigenleefti
jd op.Inspanning,ontroering,vermoeienis,verblijf in
een bedompte ruimte, alkoholmisbruik,

gebruik van sommige spijzen,erfeli
jkheid
hebben er invloed op.

De pi
jn is gezeteld in de slaapstreek,
kruin en voorhoofd; verschi
jnselen van
Zeer uiteenloopenden aard gaan eraan
vooraf. Kenmerkend zjJ*n de vaatstoornissen aan denzelfden kant,waar de PJ
i'
n
gewoonlijkzetelt:een rood oor,een roode
w ang, een bleek voorhoofd.Vaak bestaan
de voorboden uit oogverschijnselen:sterretjeszien,zwarte vlekken zien,stoornis

in debewegeli
jkheid van hetoog,dubbel
zien,wi
jde oogappel.Sommige van die
ver'
schijnselen kunnen verklaard worden
door kramp van de oogslagader.

Verlammingvan eenezijdevan hetgelaat,

vloeistofop detakken :dezevloeistofwordt
vasten omhultde luizen.Nadatde eieren

gelegd zijn, sterven de luizen. A1s de
jongenhetharsachtigehuisverlatenhebben,
breekt men de takken af en schraapt de

hars bijeen.Deze harsishetschellak:het
is rood gekleurd. De roode kleur wordt
laterbruin.M etwaterkan deroodekleurstof uitgetrokken worden en voor cochenille doorgaan. De ruwe hars wordt in
zakken verwarmd, smelt en vloeit dan
op een metalen plaat,waarop ze stolttot
dunne, broze schilfers, die als schellak

in den handelzijn.
Britsch-lndië levert bi
jna alle schellak;
pogingen om de luis naar elders over te

brengen, zijn mislukt. De wereldprijs

richt zich dan ook alleen naar de voor-

raden in Britsch-lndië, dat jaarlijks 30

duizend ton ervan uitvoert.
Schellak vindt allerleitoepassing,een vervangmiddelisnietgevonden.Hetgrootste
gedeeltegebruiktmen,om ergrammofoonplaten van te maken. Verder wordt het
gebruikt voor lak,vernis,kit,middel om

toevallen, slaapstoornissen kunnen ook
aan den aanvalvoorafgaan.
De duur van den aanval is eenige uren,
soms een geheelen dag,soms twee dagen.

hoeden en geweven stoffen te sti
jven en

Gevaar is er niet bij. De oorzaak van
schele hoofdpijn is in hetalgemeen niet
bekend. Bij de li
jkopening van iemand,
diezi
jn geheelelevenaan schelehoofdpijn
had geleden,vond men geen enkeleafwi
j-

versch schellak in alkohol en kamferspiritus op te lossen.Kit om rubber op

king,die de ziekte verklaren kon. Som s

iseenafwijkingindeneusholtedeoorzaak.
M en heeft we1 aan vergiftiging door
ontledingsstoffen in den darm als oorzaak
gedacht en asthma,en netelroos aan dezelfde oorzaak toegeschreven. Er is een

belangri
jk verschiltusàchen schele hoofdpi
jn en andere hoofdpi
jnvormen.
Schelharst(slager).Een strook varkensribbetjes(van schel:bast,schil).
Schellak. Een fijne dure harssoort,die

als isoleerstof voorelectriciteit.

Kitom vilten strooken op metalen polijstschi
jven te plakken, maakt men,door
glaateplakken,verkrijgtmen,doorschellak
in sterke ammoniak op te lossen.

Voorfi
jn zegellakneemtmen een mengsel
van schellak,Venetiaansche terpenti
jn en
vermiljoen. Voor de allerfijnste soorten
neemtmen benzoëhars. Voor witzegellak
neem t m en gebleekt schellak en voor
zwart zegellak mengt men er koolpoeder
doorheen. Voor goudlak m engtm en het

met bronspoeder.(Het gewone paklak is
hars,naet nlenie gekleurd).
Om metschellak de windingen der spoelen van een electrisch anker te isoleeren,
heeft men het smeltpunt van dit 1ak
verhoogd.

afkomstig is van een lakschildluis, welke

in Britsch-lndië,aan deGangesop vijge-

boomenleeft.Nadebevruchtingzitten deze
lakluizen dicht op elkaar gedrongen op
de takken en worden bolals erwten,tengevolge van de ontwikkeling der eieren.

Zi
jzuigen zichaan detakkenvasten waar
ze zuigen, verschi
jnt een dikke, roode

Schelleboom .Een staak,draagboom van

dwarshouten voorzien,waaraan schelletjes
hangen en metkwasten a1sversiering.M en
draagt den schelleboom in de optochten
van muziekvereenigingen, even a1s een
vaandel. Vroeger werd de schelleboom

ook gebruiktbi
j de militaire muziek.

SCHELPKALK- SCHERP
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Schelpkalk. Kalk, afkomstig van zeeschelpen;tegenover kluitkalk,die afkomstig is van kalksteen.De schelpen worden
aan het strand met beugels,baggernetten
of stoomschelpzuigers verzameld,in kalkovensgebrand en dezoo verkregen schelp-

Verder is een schenkel een hammebeen,

kalk wordtterstond gebluscht.(Kluitkalk
wordtpas op hetwerk gebluscht).Voor
kleine karweitjes gebruikt de metselaar

#,schepels-zaad'', dat is een oppervlak,

schelpkalk,omdatdie niet eerstgebluscht
behoeft te worden.Schelpkalk bevat veel
oplosbaarkiezelzuur,dat zich metde kalk
verbindt tot onoplosbare kiezelzure kalk,
waardoor de mortelverhardt,integenstelling metmortelvan kluitkalk,diedoorhet
koolzuur van de luchtlangzaam verharden
m oet.

Scheluw (timmerman). Verwrongen,
vertrokken, zoodanig, dat de hoekpunten
nietmeerin een platvlak liggen.Een deur

is vaak scheluw,doordat één der li
jsten
meer krimpt dan de andere.

Schrankenisietsdergeli
jks.Hierbijkunnen

de hoekpunten nog welin hetzelfde platte

vlak bli
jven,maarde hoeken blijven niet

recht meer.
Een deur,die scheluw is, kan men nog
sluiten,maar een deur die geschrankt is,
sleepten gaatin hetgeheelniettoe.

hetbeen van deham,hetdijbeen.
Schepel. Oude maat voor droge waren,
meestal 10 liter. ln het Oosten van het

land meet men vaak een stuk land bi
j
dat men met een schepel zaad (rogge)
bezaaien kan.M en spreekt dus van: een

stuk land groot tien schepels-zaad (d.i.
1 ha).

Scheplicht.Abat-jour.Bovenlicht.

koek,vallicht.

Scheren.Spannen.Eentouw van hetschip
naar den wa1 scheren. Om een ruimte
aftezetten,scheertmen touwen.Schering-

draad,ijzerdraadom afterasteren.Scheren

van de kettingdraden in het weefgetouw.
Het doek is op 36 meter geschoren :de

kettingdraden zi
jn 36 meter lang.Over

denzelfden kam scheren: de ketting-

draden (deschering)evenvervanelkander
spannen;Nguurlijk:gelijkelijkbehandelen.
Scherp (veeteelt). Alle vreemde voorwerpen, welke in de maag van het vee
verdwalen kunnen. Scherp in het land

(steenen,ijzerdraad,haarspelden,spijkers).
Scherp in het hart: ontsteking van het

hartezakjevan hetrund dooreen vreemd
Schenkel. Schinkel, glijdijzer van een

schaats of van een slede.Afb.blz.439.

voorwerp, dat door de maag heen, in

hethartzakje isgedrongen.Hethartezakje
ligttegen hetmiddenrif in de borstholte.
Denetmaagvanhetrundligteveneenstegen
het middenrifaan,in de buikholte.lndien
een rund een vreemd voorwerp met het

voedselnaar binnen kri
jgt,dan valt dat

voorwerp in de netmaag, omdat die het
laagst is gelegen.De rest gaat door naar
de pens, een andere maagafdeeling. Het
vreemde voorwerp kan in den wand van

de netmaag bli
jven steken, daarin verzwering veroorzaken,steedsdieperindringen en ten slotte het middenrif en het

hartezakjedoorboren.Hetisdan omgeven
Schinkel.

door etterbacteriën, welke een etterige
ontsteking met latere schrompeling van

Schenkel(paarden).Depi
jp,hetgedeelte

hethartezakje veroorzaken.Hetrundgaat
dan aan slechte harts-werking lijden.

den hak van hetachterbeen (zieafb.blz.
34).F'
ijneschenkels.

Vroeger was hetwoord ,yscherp''algemeen
in gebruik vooreen scherp wapen en het
werd verder gebruikt voor alles,waarmee
men schieten kan : zoowel kogels als

van de beenen van een paard,vööronder
de knie van hetvöörbeen en achteronder
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SCHERPRECHTER- SCHIEM AN

schroot of ander ijzerwerk; projectielen
dus.M en sprak van buskruit en scherp.
Van daar ook de uitdrukking :metscherp
laden,met scherp schieten.

Scherprechter. De voltrekker der li
jfstraffen,ook we1y,meestervan den scherpen
zwaarde'' genoemd. M en sprak vroeger
ook van scherp recht. De scherpe bank

wasde pi
jnbank.
Schervengericht. De naam van een

volksgericht bij de oude Grieken.Ieder
jaarmoesthetvolkdoorstemmingbepalen,
of zulk een gericht zou plaats hebben.
W erd ertoe besloten,dan plaatste iedere
burger den naam van iemand, wiens
verbanning hij wenschte,op een scherf.
W ie 6000 stemmen tegen zich had,moest
het land verlaten.

Scheurbuik (geneeskunde). Een ontberingsziekte, ontstaan door gebrek aan

een bepaald soort vitamine. Zij is ge-

smaeck te verliesen''. M en kende reeds
lang de genezende werking van citroensap
en van sinaasappelen. De ontdekking
hiervan zou dagteekenen uitde16deeeuw,
toen een Hollandsch schip meteen lading
sinaasappelen scheurbuik aan boord kreeg
en de bemanning van de lading begon te

eten.Deziektewastoen in kortentijdverdwenen.De O.-I.Compagnie had dan ook
sinaasappeltuinen aan de Kaap, waar de
schepen zich kwamen ,,ververschen''.

ToenEykmanvooreenigejareneenonder-

zoek deed naarde oorzaak van berri-berri

enhi
jproevenmetkippendeed,bleekhem,
dat de voeding met rijst zonder zilvervliesje de oorzaakvan deziektewas.M et
deze waarneming was de leer der vitamines ingeleid en men vond alras, dat
scheurbuik eveneens een ontberingsziekte
was, dat het scheurbuikvitamine zich
bevond in groenten, versche vruchten,
aardappelen en sinaasappelen, en dat
ditvitamine doordroging uit het voedsel

kenmerkt door bloedingen en blauwe
verkleuringen van hettandvleesch en door
stipvormige bloedingen in de huid van de

verdwijnt.Verderheeftmengevonden,dat

onderbeenen.Dat zi
jn bloedingen in de
haarzakjes,zwarte spikkels,welke er uit

van vastleggen.Dieren,die aan scheurbuik

zien als vlooienbeten. Voorts komen als

verschi
jnselen van scheurbuikvoor::auwten,diarrhee,spierpi
jnen,bloedarmoede.
In de 15deeeuw wasscheurbuik in NoordEuropaeen veelvuldig voorkomendeziekte,

terwi
jlze in Italië, Frankri
jk en Spanje

nog onbekend was. De Denen noemden
haar scorbuk en de Hollanders en Duit-

het vitamine sterk zuurstofaantrekkend is

en datdebijnierenergrootehoeveelheden

li
jden,missen hetvitaminein debijnierschors, hetgeen gemakkeli
jk aantoonbaar
is,doordatdeze bijnieren een zilveroplossing niet ontleden, hetgeen een gezonde

bi
jnierwe1doet.Dezewordtineenzilveroplossing zwart,terwi
jldebi
jniervan een
dier,dat aan scheurbuik li
jdt in zilveroplossing onveranderd blijft.

schersnamen dennaam over,elknaarzijn

Hetanti-acheurbuikvitaminekan menthans
zuiver afscheiden.Deziektekomtdan ook

van scheurbuik teli
jden en op deschepen

weinigmeervoor.In delaatstetien jaren
zi
jnerveertiggevalleninonslandbeschreven, waaruit blijkt, dat zi
j toch niet

eigen taaleigen : scheurbuik en scharbok.
VooralAmsterdam enAlkmaarhaddenveel
stierven nog in de 18de eeuw soms alle
opvarenden en werden geheele vloten
door descheurbuik totstilliggen gedoemd.
M en schreef de oorzaak aan slecht drinkNzatertoe,en verder aan het gebruik van
pekelvleesch en aan de vochtigeomgeving.

In de meeste scheepsjournalen van dien
tijd leestmen,datde ziekte zich eenige

geheelverdwenen is.ln den grooten oorlog
kwam de ziekte in Duitschland nogal
eens VOOr.

Schie.(van scheiden)wig,spie.In ZuidBeveland spreektmen van een schie(een
wigvormige strook)in hetbouwland.

maandennahetvertrek begon tevertoonen.

Schieman (zeilvaartl.M atroos,dieschie-

Men kan in die journalen de ziekteverschi
jnselen nauwkeurig volgen en men
kan er uitleeren,hoe men zich destijds

manswerk verricht: allerlei werk aan de
touwen,zooalstakelen,bendselen,kleeden,
knoopen, splitsen. Aan den wal spreekt
men van takelaar.Vroeger was schieman

hetontstaan derziekte voorstelde:,,omdat
de cost ende victualie begost a1l haere

een rang bijdemarine.

SCHIEREIEREN- SCHIETW ILG
Schiemansgaren is touw, geslagen van
twee of drie garens geteerde hennep.
Schiereieren.Eieren,die na bebroeding

onbevrucht bli
jken te zijn.Scholpeieren
(scholpen:klotsen).
Schierpaling. Volwassen paling met een

grijswitten buik, zwarten rug, spitsen,
fijnen kop en groote oogen.Op dezen
leefti
jd heeft paling hetuiterlijkgekregen
van een visch uit diepe zeeën. Schier-

paling bi
jt nietmeerin aasen laatzich
afdrijven met den stroom (drijfpaling).
Zijgeraaktaldusin zee,waarzijpaaiten
van waarzenietterugkomt(in tegenstelling metanderevisschen).Naarhetuiterlijk heet schierpaling ook fijnkop,witte
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stikstofdioxyde (N.
Oa). Hoewel de stof
uiterli
jk onveranderd is gebleven, is ze
ontplofbaar geworden. M en noemt ze
schietkatoen.Slaat men ermet een hamer
op,dan ontploftze,maar steekt men haar
aan, dan brandt ze levendig zonder te
ontploffen. In onbewerkten toestand is
schietkatoen niet voor geweerpatronen
geschikt, omdat de ontploëng te snel
gaaten dezestofdaneen berstendewerking
heeft.Voorsprengstofiszegoed bruikbaar.

Lost men schietkatoen in azijnaether,
houtgeest of in aceton 0p, dan zwelt ze
sterk en na droging heeft ze haar

snelle ontplofbaarheid verloren.Zi
j verbrandtdan mindersnel,heeftbi
jontploffing een schuivende werking en isdaarom ,
als rookeloos kruit, voor geweerpatronen

paling, blanke paling. M en vangt ze in

geschikt.Na de ontploëng blijft ergeen

fuiken,waarzevanzelfindrijft(ziebi
jaal).

asch over,alleen waterstof,stikstof,waterdamp en koolzuur.
Indien men schietkatoen mengtmetkamfer
en datmengselonder hoogen druk samen-

Schierzand (aardkunde). Grijs zand
(Duitsch:bleisand,bleichsand).Degri
jze,
fijne zandlaag onderhetheideveen.Men
meent,dathet zand door verweering zoo

fijn is geworden en dat de gri
jze kleur
isontstaan,door uitlooging vanallezouten

(zieoerbank).Schierzand iszeeronvruchtbaar.

Schieten (zeevaart). Vieren, het net

uitzetten. De vleet schieten. Opschieten
van een kabel: in regelmatige kringen
leggen. Zonschieten : zonshoogte nemen

(tenbehoevevandeplaatsbepalingopzee).
Schieten (grondwerk).Omhoog werpen
van de uitgegraven aarde.
Slootschieten : sloot graven. Schotwal:
de walvan aardelangsdesloot,welkedoor
het schieten wordtopgeworpen.
De bakker spreekt ook van ,,brood in den
oven schieten''.

perst,dan verkri
jgt men celluloid, een
gemakkeli
jk ontbrandbare stof, waarvan

men hlmsmaakt.Om de ontvlambaarheid
te verminderen, mengt men haar met

waterglas.Bijverbrandingontstaan giftige
gassen, waardoor de sterlkevallen bij
Elmbranden verklaard worden.
Na den oorlog was er in alle landen een
groote hoeveelheid schietkatoen over.Het
vondtoenallerleitoepassingen.M en maakte

erkunstzijdevan en celluloid.Een nieuwe
toepassing vond het als middeltegen het
kloppen van motoren. Kloppen heet het
geluid,dat ontstaat door zelfontbranding
van het mengsel van benzinedamp en
lucht in den motorcylinder.
Collodion is schietkatoen,opgelostin alkoholen aether.

Schietlood (bouwkunde).Eenrechthoekig blokje houtmeteen doorboringinde

Schieter (bouwkunde). Ilzeren staaf

lengte. Door die doorboring loopt een

van een muuranker, welke staaf rust in

touwtje,waaraan een stuk lood,datvan

menoog,datzichaandeveer (het gedeelte

van het mtluranker, dat aan een balk is

bevestigd)bevindt.
Schietkatoen. lndien men celstof van
planten,bv.katoen,dompeltineenmengsel
van salpeterzuur en zwavelzuur, dan
ontstaan scheikundige verbindingen met

onderen puntig is. M en gebruikt dit

gereedschap om de loodli
jn te bepalen.
Schietwilg. De gewone wilg, wanneer
die niet wordt geknot. De gewone wilg
leverthout,datvoorpalen en voorvlechtwerk geschikt is. Voor hoepels en voor

manden ishetrijsnietgeschikt.
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SCHIEVEL- SCHIM

De wilg wordt vaak geknot, omdat hi
j
een groot herstellingsvermogen heeft en

na geknotte zi
jn,meerrijslevert.
Schievel. Duitsch: Rutschbahn. Een
inrichting, welke in bergachtige streken
gebruiktwordt.om grondstoffeneen helling

te laten afglijden.Glijbaan.
Schiften (landbouw). Doorschieten:
Bloemkool kan schiften.M elk schift,a1s
de kaasstof zich afscheidt. Verf schift,

alsde opgestreken verfop hoopjestrekt,
doordat de grondlaag te vetis.

Schiften (van sporen). Richten. Bi
j
draagbaar SpOOr: Verleggen.

Schild (scheepsbouw). I-vormige balk,
die dwars over de luikopening van het
schip ligt en die de luiken draagt. Op
groote schepen is die balk zeer hoog en
zwaar,om de krachtte weerstaan van het
water, dat soms op de luiken neerploft.
()p binnenschepen doetde houten merkel

(datiseen balkje)denzelfden diensttafb.
blz.99).

'

Schildklier.Een klierzonder afvoergang,

Schildknoop.Een schildknoop wordtaan
het einde van een touw gemaakt,om uitrafelen te voorkomen en soms, om te
beletten,dathettouw door een gat schiet.
Eerstmaaktmen de strengen van hettouw

een eindje los en houdt dan het touw,
metde losse strengen naar boven gericht,
voor zich.W at naarden schieman toegekeerd is,is vöör.S1a nu een der strengen
naar beneden en leg ze haaks voor het
touw langs,z66,dateen ooggevormdwordt.
S1adan detweedestreng om heteinde van
deeerste,van voren naar achter.Doe dan
hetzelfdemetdederde streng om heteinde
van detweede.Steek dan heteindevan de
derdestreng van onderen naarboven door
hetoog en trek de knoopen toe.Deeinden

wijzen dan omhoog.
Schildluizen. Kleine insecten, die op
schorsen bladeren van planten leven onder

een'
schildje,datzijzelfvormen.Zijleggen
eieren onder dat schild;dejongen verplaatsen zich weinig,en zuigen zich vast

indebuurt.Erzi
jntweegrootegroepenvan
deze luizen:deeigenlijkeschildluizen,die
1osonderhun schild leven en dedopluizen,
die een geheelmethun schild vormen.De

aan de voorzijde van den hals gelegen.

mannetjeszijngevleugeld en zonderzuigsnuit.Vanoudsbestri
jdtmendeluizenmet

Deze klier levert een stof,welke zich als

raapolie,tabaksaftrekselofcarbolineum.In
sinaasappelboomgaarden heeft men Aus-

een glasachtigemassain blaasjesophoopt
en langzamerhand aan hetbloed en aan de
lymphewordtafgegeven.Datafscheidingsproduktis noodig voor den groeien voor
de ontwikkeling van het verstand. Een
van de werkzame stoffen ervan is schei-

kundigbekendenbevatvieratomenjodium.
Verminderdeafscheiding van deschildklier
openbaartzich in dwerggroeien stompzin-

lzigheid zgn. cretinisme). Vermeerderde
afscheiding blijktuituitpuilingderoogen,
storing in de werking der oogspieren,
gevoel van hitte,zenuwachtigheid,beven

tralische lievenheersbeestjes ingevoerd,
welke kevertjes de planten in korten tijd
van schildluizen zuiveren.Er iseen M exicaanschesoortvan schildluis,waarvan men
cochenille maakt en in Voor-lndië leeft
er een,die onshetschellaklevert.Deuit-

werpselenvan schildluizenzijnsomsvloei-

baar en zoet,evenals die van bladluizen.
M en noemt ze honingdauw en als een
schimmelzich daarop vestigt,dan ontstaat
een roetachtige kleur en spreekt men van
roetdauw.

(ziekte van Basedow).Vergrooting van de
schildklierheetkrop.Dievergrooting gaat
veelal niet met vermeerderde afscheiding
gepaard, eer met vermindering ervan.

Lijdersaandeziektevan Basedow hebben
in den regelgeen belangrijken krop.
Aan de achterzijdevan deklierbevinden
zich vierbi
jschildklieren,welkeeen geheel
andere werking hebben (regeling van de
kalkstofwisseling).

Schilpen (tim merman).Schulpen.Het
hout overlangs in tweeën zagen.

Schim . Schaduwafteekening van eenig
voorwerp.Schim nochschaduw.Chineesche
schimmen : schaduwbeelden van platte

Nguren,die men achtereen doorschi
jnend

scherm laatbewegen.Vaag waarte nemen
gedaante. De geest van een afgestorvene.

SCHINKEL- SCHOENM AKER

Een schimmetje(boeventaal),eenschi
jntje.
Schimmen trekken (boeventaal), fotografeeren.
In Gelderland spreekt men van schim
voor schaduw;in den schim der boomen.
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met de steel. M en gebruikt een schoef

om slootkanten aftesteken(afb.blz.443).
Deafgestoken grond wordtmetden sloot-

haak tafb.blz.197)opdenkantgetrokken.

Schinkel.Schenkel.Staaldraadgedeeltevan

een stag (zeilvaart).
Schaatsijzer (afb. blz.439).llzer onder
een slede.

Schinkelhaak. Een ketting met haken
aan beide einden,om ervaten medeaan te

slaan bijhethijschen.
Schip (kerkbouw). De binnenruimte
tusschen de pi
jlers van een kruiskerk

(basiliek).M en spreekt van middenschip
of middenbeuk en zi
jbeuken.Het schip
is hooggewelfd,de zi
jbeuken zijn lager.
Hetkortekruisgewijs geplaatste deelvan
de kerk noemt men in haar geheel het
dwarsschip, de dwarsbeuk of kruisbeuk.
Schipperke. Een zeer waakzaam , één-

kennig hondenras,datin de eerstejaren
na 1900 hier veel gehouden werd. Een

schipperke behoort zonder staartte zijn,
maarhetwordtnietzonderstaartgeboren.
Hethaariszwart;aan den nek is hetlang

en stug als bij een keeshond; ook de
dijen zijn sterk behaard.Devoetjes zi
jn

Schoefel.

klein,hetgeen een voordeelis,omdat het

Schoener.Oorspronkelijk waseen schoe-

dierdaardoorweinigsli
jkmeenaarbinnen

ner een zeilvaartuig met twee masten.
Aan deze masten werden gevoerd:gaffelzeilen, gaffeltopzeilen en stagzeilen De
bediening ervan waseenvoudigerdan van
schepen metraas.Toen menlaterschoeners
gebruikte met meer masten en met raas

brengt.Schipperkesworden veelop binnenschepen gehouden. M isschien houdt de
naam verband met scheper, omdat de
vossekop van het schipperke op dien van

den herdershond gelijkt.

tschoenerbrik,schoenerbark)noemde men

Schippersbootie.Een roeibootder bin-

nenschippers met een platten boeg, die

geli
jkmatigin den platten bodem overgaat.

denoudenschoenergaffelschoener.Na1850

zijn erschoeners met 3 en meermasten

gebouwd. Een schoenerbark heeft drie
m asten.

Schitterlicht (zeevaart). Lichtbaken,

kustlicht, dat met regelmatige onderbrekingen lichtuitzendt.Duren de onderbrekingen zeer kort, zoodat korte lichtstooten gegeven worden,dan spreektmen

van bliksemlichtofiikkerlicht(optonnen).
Schoef (landbouw). Een platte schop,
zonder knik in den dil(steelhuis),zoodat
de lengte van den schop één li
jn vormt

M en gebruiktschoenerso.a.voorde kabel-

jauwvangstbijllsland.
Schoenlapperstaart.Taartvan geraspte
beschuit met appelmoes, kaneel, boter,
suiker en eieren.

Schoenmaker (timmerman). Gereedschap om cirkels te trekken.De schoenmaker bestaat uit een stok met twee

SCHOEP- SCHOORW AL

blokjes, ieder van een punt voorzien.
Eenvandieblokjesisaanéénderuiteinden
van den stok bevestigd,terwijlhetandere
blokje verschoven kan worden.De punt
van heteersteblokjedientalsmiddelpunt

hetspoedigbi
jhetschudden een klotsend

en met de punt van het verschuifbare

500 stuks.

geluid.Scholpen is klotsen,kabbelen.Het
scholpen van de zee.

Schoof (kuiperil).Een bundel duigen,

blokje trektmen een cirkel.
Schoof(landbouw).Een bundelhalmen
Schoep.W aterbord.Blad van een scheprad,van een waaier,van een zonneblind.

Schoffel (ontleedkunde). Het vleugelvormig deelvan het heupbeen.

Schoffel(landbouw).W erktuig om den

van ongedorscht graan. In Gelderland
spreekt men van een garf.
De schooven worden op hetveld in hokken
tegen elkaargezet,om tedrogen.In Gelderland noemt men vier of meer garven

tegen elkaargezet,eengast(afb.blz.149).

grond oppervlakkig1ostemaken.Hetiseen
bladvan staal,dat,bevestigd aan eenlangen
steel, even onder de oppervlakte van
den grond wordt voortgeschoven. De

Schoof (glashandel). Een pak ruiten

onkruidwortelsworden hierbi
jafgesneden

gaan. De pri
js van een schoof glas is

en de oppervlakkige laag los gemaakt.
M en schoffelt paden; verder schoffelt
men tusschen de aardappels om den grond
1os te maken en daardoor de verdamping

hetzelfde,onverschillig,hoeveelruiten er

tegen te gaan.

blootschoof; van het gewas ontdaan.

In Groningen en.Friesland heeteen pun-

Verkocht of verbuurd bouwland wordt

tige spade met twee sni
jdende zijkanten

schoofbloot aanvaard (terstond na den
oogst).

Schokker(visscherifl.visschersschipmet

net.Schakel,maas of school.

ook een schoffel.In Holland noemt men
zulk een spade een graaf.

van wit glas, gesneden uit een blad van

1,1 meterbij0,65 meter.Hoe grooter de

ruiten, des te minder er in een schoof

uit gesneden zi
jn.
Schoofbloot (landbouw). Ook wel:

School(visscherij).Maasvan eenvischeen oploopend, vooruitstekend voorschip

met een balkvormigen steven (voortzetting van dekiel),een achteroverhellenden mast, een gaffelzeil en een stagzeil.

De schokkergelijktveelop een hoogaars.
Hetiseen halfgedektvaartuig van 16- 35

kub.meterinhoud,dat bi
j de visscherij
op de Zuiderzee gebruikt wordt en een

beun heeft,om de visch te bewaren.De

schokkerheefteen hooge boeiing (opstaan-

den rand) en smalle zwaarden.
Schokker (tuinbouw).Een soort hooggroeiende erwt(schok:peul)metgroote,
groene zaden,die als spliterwten verkocht
worden.De plant is gevoelig voor ziekten

endepeulenspli
jtenvroegopen,waardoor
veel erwten verloren gaan. M en teelt ze

daarom weinig,alleen in de Noordelijke
provinciën en in Zeeland.

Scholpei. Schierei, onbevrucht ei. A1s
een onbevrucht ei bebroed wordt, geeft

Schoonen (graanhandel).Zuiveren van
graan.

Schoor(bouwkunde).Een rechtopstaande of schuinstaande stut.Een schoor van
een muur is een beer,een schuin gemetselde versterking van den muur.
Een schrankschoor is een stut,overhoeks
in een raamwerk (b.v. een landhek),
dienende om hetschranken (uitde voegen
zakken)tegen te gaan (afb.blz.121).Een
steekschoorofkarbeelis een schuinebalk,

uit een staanden stijl opri
jzend tafb.
blz.218).
Schoorwal. Een schoorwal of schaarwal,

ofschaardi
jk iseen di
jk,dieonmiddelli
jk

aan een rivier ligt,zonder uiterwaarden.
Verder noemt men een schoorwalof rits,
de wal,welke zich vöör een kust vormt.

(Duitsch:Nehrung).Deschoorwalscheidt
de lagune (het haff) van de open zee.
M en steltzich voor,dat onze duinenreeks
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is ontstaan uit een schoorwal, die bij
Calais begon en tot Texeldoorliep. Een

van een muuranker.Een muuranker heeft
nl.een veer,een plattestaaf,diedoor den

schoorwalis duseen di
jk,ofwalzonder

muur gaaten aan een balk gespijkerd is.

rits(Eng.:ridge).

het i
jzer gestoken wordt,dat den muur
aan den balk verbindt.Datijzer is vaak

achterland.
ln Suriname spreektmen van rits,schelp-

Buiten den muur is een oog, waardoor

versierd en heet schoot.

Schoot (slotenmaker).Schieter,schootblok. Het blokje van een slot, dat bij
't sluiten naar buiten komt.

Schootharing.Haring nahetkuitschieten,
omstreeks November. Deze haring is
mager, minder duurzaam en ook minder

smakelijk.Gewoonli
jkwordtzijinhetzuur
gelegd.Devisscherskennen hetwoord niet

meeren spreken van ijle haring.
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Grootzeilmet giek.Schoothoorn en dirk.
Schoothoorn versterkt door een naaiïng

Schoot(zeilen).Hettouw,waarmedemen

den achterbenedenhoek van het grootzeil
in een bepaalden stand houdt, al naar

de windrichting.Bi
j sloepzeilen gebruikt
men een enkel touw;bij grootere zeilschepen,waarbij het zeildoor een giek
(zeilsboom) wordt uitgehouden,gebruikt
men een takel(afb.blz.545).
Indien in een open boot gezeild wordt,
houdtmen den schootin de hand om hem
te kunnen vieren, indien een windvlaag
dat noodig maakt.
Ruimschoots zeilen is zeilen met ruimen
schoot, hetgeen geschiedt, wanneer de

e

wind achterlijker dan dwars, dus zeer
gunstig inkomt.
Schootgaan is vertrekken.

Schoot (bouwkunde). Schieter,sleutel,
het buitenste (vaak versierde) gedeelte

Schoothoorn (zeilen).De achter-benedenhoek van het grootzeilwaarde schoot

is vastgemaakt.(Afb.blz.445).Deachterbovenhoek heet de nok van het zeil.De
voorbovenhoek heet het rak en de voorbenedenhoek heetde hals.Afb.blz.102.
Hoorn in schoothoorn beteekent hoek.
Deze uitgang komt in vele plaatsnamen
voor.,,ln hörn van heert'' zegt men in
Groningen.

Schootsteek. Een touwverbindlng, die
gebruikt wordt, wanneer men een dik
touw aan een dun touw moet verbinden.

M en gebruiktdezen knoop bi
j het vastmaken van een vlag,die geheschen moet
worden. De knoop bestaat uit een lus
van het dikke touw en een halven steek

SCHOPSTOEL- SCHORSENEREN
van het dunne.Deze verbinding gaat niet
zoo gauw los als een platte knoop (afb.

Schorpioen.Een spinachtigdier,in ZuidEuropa voorkomend.In ons land kennen

blz.446).

wi
j slechts de kleine basterdschorpioen,

Vroeger werden de onderste hoeken

(schoothoorns) der bramzeilen (razeilen
aan de tweede steng,afb.blz.78)vastgezet metschootsteken.

welke onder boomschors, onder mos of
tusschen oude boeken leeft, geen staart

heeft,zich metmijten voedten nietvergiftig is. Onze waterschorpioen is geen
echte schorpioen, maar een soort wants,

een aquariumdiertje,datinsecten aanvalt.
In Vlaanderen noemt men veenmollen en
hagedissen ook schorpioenen.

Erzi
jnverderveelsoorten.Dekleinezwarte

schorpioen komt in Zuid-Europa veel-

vuldig voor; hij is 5 cm lang.Die van

Languedoc is gzooter, 9 cm lang en
strookleurig.
Deomhooggedragenschorpioenstaartisniet
anders dan de laatste zes ringen van het

dertienledig achterlijf van het dier. De
laatsteringdraagtdegifstekel.HetLati
jnsche spreekwoord : In cauda venenum,
in den staart zithet vergif,heeftop den
schorpioen betrekking.De steek van den

Europeeschen schorpioenisnietgevaarlijk,
Schootsteek.
Schopstoel.Strafwerktuig,een wip,waarop de gevangene gebonden werd neergelegd om daarna omhoog gewipt te
worden.Thansspreekt men van y,op den
schopstoelzitten''vœ r:geen vaste plaats
hebben.

doch die van den tropischen wel.Indische
schorpioenen worden 15 cm lang, hun

vergifzouhetzelfdezijnalsdatvanwespen
en bijen.Hetheefthuidversterfen zenuwvergiftiging tengevolge, evenals de beet

vangevaarlijkeAmerikaanschespinsoorten.
Hetschijnt,datdedood doorschorpioensteek bij zoogdieren ontstaat door verlamming der ademhalingsspieren.

De wi
jfjes brengen levende jongen ter
wereld,doordatzich deeieren reedsin het

Schor(landbouwl.Buitendijkschweiland,
dat bi
j gewonen vloed niet onderloopt.
Verder van den dijk af liggen slikken,
diebi
jvloedwelonderloopen enmetzeekraalzi
jn begroeid.
Schorregrond is zeer vnlchtbaar en het
gras,dateropgroeit,is van de beste hoedanigheid.De hooge,grazigeschorrendieneninZeelandvoorschapenweiden.Behalve
schorregras zietmen ook donkere plekken
van aardbeiklaver, een plant,die alleen
op vochtigen,ziltigen grond wi1 groeien.
In Groningen spreekt men van kwelders

(W adkwelders en Dollardkwelders).Aan
de monden van den Ilselnoemt men de

schorren : kardoezen. In Zuid-Holland :
uiterwaarden, aanwassen of gorzen. De
naam gors wordtaan alle lage, met rietbegroeide gronden gegeven.Rietgors.

moederdierontwikkelen.Dejongenblijven
deeersteweken bijdemoeder.Fabrenam
waar, da
t na de paring het wi
jfje het
@
m annetle opeet.

Schorseneren (tuinbouw). Doode vingers.Samengesteldbloemigeplanten,waar-

vandewortelsbijwi
jzevangroentegegeten
worden.Gestoofd meteen meelsausje zi
jn
zi
jzeersmakelijk.Schorseneren zijn overbli
jvendeplanten M enzaaitzeinhetbegin

vanAprilin zandgrond;depenwortelsgaan
dan diep den grond in en maken weinig

zi
jtakken.Hetduurtlang,voordatdeplanten groot zijn en daarom past men een
tusschenteelt toe van radi
js,kropsla of
spinazie.De plant is goed tegen vorst

bestand enbloeitin hettweedejaar.M en
oogst ze echter in December van het

SCHORTEN- SCHOUDEREN

eerstejaar.Degewone soortisdezwarte
schorseneer;de gele is minder goed.
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op zandgrond groeit en spoedig kernhout

vormt.Hethoutisgemakkelijk tespli
jten
en toch duurzaam.

Schorten (molenaar). Buiten werking
stellen van hetdrijfwerk van een molen,
wanneererteweinigwind is,om dewieken
genoeg kracht te geven.In een oliemolen

Schotsche blaas (visscherij). Een bal
meteen middelli
jn van 60cm,van waterdichtlinnen gemaakt,aan de binnenzi
jde

schort men dan de maalsteenen,terwijl

geteerd,aan de buitenzijde geverfd. De

het olieslaan, dat minder kracht vergt,
doorgaat.Om de stamperpotten te ledigen
schort men de stampers, zonder dat de
molenwieken stilstaan.
Zoo hadden ook de automobilisten, in
plaats van te spreken van debrayeeren,
hetwoord schorten kunnen gebruiken.
Het woord opschorten isnog algemeen in

gebruik vooruitstellen,tijdeli
jk dekracht

balwordt met lucht opgepompten dient,
om den speerreep van het Schotsche

haringnet drijvend te houden. Bij de
Hollandsche vleet gebruikt men kurken

(vloten)aan den speerreep.
Schotsche haring. De haring trekt,

vöördatzijterhoogtevan deDoggersbank
verschijnt,waar de Hollandsche visschers

ontnem en.

ze vangen, langs de Schotsche kust. In

Schot(veeteelt).Driejarigekoe,diehaar
eerste kalfza1kri
jgen.Gewoonlijk kri
jgt
een rund in haartweedejaar,dusa1s ze
vaarsis,haareerstekalf.Een rund van één

Schotsche haring minder vet en kleiner
dan de nietlwe Hollandsche, die eenige
weken later gevangen wordt.

iaarheeteenpink,vantweejaareen vaars,
van drie jaar een twinter ttweede kalf).
Pasin hetvierdejaarheeteen rund een
koe (afb.blz.392).

Schotsche rib. Geroosterd brood
een spiegelei of geroosterd brood
vleesch en spiegelei. Is het brood
geroosterd, dan spreekt men van

Schot (landbouw).Vroeger een grondbelasting.Thans een aandeelin de onder-

dittijdperk isdeharingnog tejong,nog
niet rijp en volwassen. Daarom is de

met
met
niet
een

uitsmijter.

houdskosten van den polder. Dijkschot,

Schotschrift.Smaadschrift,schimpschrift.
Van schotsch; mal, verkeerd. Schots en

belasting voor het onderhoud van een

scheef.Iemand schots bejegenen.

di
jk.
Schot (hok). Een hok voor kalveren,

Schotwal (landbouw). Aardwal,langs

schapen of varkens. Een schotkalf is een
kalf,datnog nietoud genoegis,om op stal
gezet te worden,maar in een hok gezet
wordt.Een schotzeug is een zeug,die niet
in de weide,maar in een schot is groot-

gebracht.Kinderri
jmpje: Dikke Kees je
moetvan 'tschot;ik laatniet langer voor

je malen;hadtgi
jweken lang genot,geef
ons nu een vetten pot.

Schotdeur (waterbouwkunde).Valdeur

voorafsluiting van een sluis.Schotdorpel:
dorpelvöör de schotdeur.Schotbalk :een
balk,welke in plaats van een valdeur in
sponningen van den sluismuurgezetwordt.
Verscheidenebalken boven elkaar sluiten

een sloot opgeworpen bi
j het uitdiepen
(uitdelven,slootschieten).
Schotzalm (visscherij).Zeeforel,schotje,
zalmforel. De forel is na verwant aan

den zalm.Zij zijn,a1sze jong zijn,niet
van elkaar te onderscheiden. De jonge
zalm trekt evenwelnaar zee,terwi
jl de
forelindebeekbli
jft.Erisechtereensoort
forel,diezich aan de kusten in de groote
rivieren ophoudt, dat is de zeeforel of
schotzalm. Schotzalmen worden op den

Beneden-llselgevangen.Zi
j wegen 1---4

pond en brengen 2 gld het pond op,

terwijl de groote zomerzalmen 18 pond
en zwaarder wegen en 3 g1d het pond
opbrengen.

de sluisaf.Schotbalksluisje.
Schotdoorn (plantkunde).Acacia.Een

voor den rechter schouder plaatsen,a1s

boom,dietotdevlinderbloemigen behoort,

eerbewi
js.Het geweer wordt hierbi
j met

Schouderen (krilgskunde).Het geweer
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korte, scherpe bewegingen met de kolf
naar beneden,tegen den rechter schouder

Schout-bij-Nacht.Men onderscheidtbij

gezet.

de marine: subalterne oEcieren, hoofdoEcieren en opper-ofvlagoëcieren.
Tot de vlagoëcieren behooren :admiraal,

Schoudertop (ontleedkunde).Het uit-

vice-admiraal en schout-bij-nacht. Zij

steekselvan hetschouderblad,datoverden
kop van het opperarmbeen reikt en den

voeren het bevel over een vloot of een
smaldeel.

top van den schouder vormt (acromion).

De schout-bij-nacht staat in rang gelijk
metgeneraal-majoorbi
jhetleger.Eertijds
haddeschout-bi
j-nachttottaak,tezorgen,

Schoudersnoeren (leger). Snoeren bij
groot militair tenu, aangevend den rang
van den drager.Ten onrechte ook halssnoeren genoemd.

Schout.ln den graventi
jd washetland
verdeeld in baljuwschappen, waarin de
baljuw,als vertegenwoordiger van den
graaf,dehoogetl
ijfstraffelijke)rechtspraak
uitoefende. Elk bal
juwschap was onderverdeeld in ambachten,waarin de schout
het bestuur en de lage rechtspraak in

burgerli
jke zaken tot taak had. Indien
echter de graaf aan een dorp stedelijke

datde schepen 'snachtsin goedevolgorde
Voeren.

Vöördien ti
jd wasdeschout-bi
j-nachtde

plaatsvervanger van den schoutin Nederlandsche steden,gedurende de nacht.

Schouw. Inspectie Schouwing. Schouw

overdedijken,deslooten,dewatergangen,
dewegen.Schouwverslag:visum repertum,

verslag van de schouwing.Li
jkschouw.
Schouw (vaartuig). In het algemeen

rechten verleende, verkreeg deze stad
tevens het recht zich zelf te regeeren,
zelf voor de rechtspraak en zelf voor de
veiligheid te zorgen.

een platboomde,hoekige schuit met een
platten voor-en achterspiegel.De schouw
isgebouwd van breede planken,diealleen
in de lengte gebogen worden en hierdoor
ontstaat dan de hoekige,kistachtige vorm ,

De bestuurstaakwastoenterti
jdvan geen

diemetdienvan een schouw (schoorsteen)

lijk gering,bijdie van den schoutvergeleken.Deschoutwasdeo/ciervanjustitie,

schouw (onderlosservaneenbaggermolen),
schietschouw (ijsschouw met schinkels=
schaatsi
jzers).

het openbaar ministerie en de schepenen
velden het vonnis, dat de schout zelf
uitvoerde. De scheiding van politie en

jacht,nietsierlijkvanvorm maargemakkelijk tebouwen.

beteekenis;hoofdzaak was de handhaving
derrechtsorde.ZelfsteAmsterdam wasde
beteekenisvan den burgemeesteraanvanke-

justitiedagteekenttrouwenspasvan 1811.
Het ambt van schout werd steeds

bekleed dooreen 1id van een aanzienli
jke
familie en was soms erfelijk.Schout en
schepenen vormden het stadsbestuur en
spanden de vierschaar. In de voorhallen

der Nederlandsche raadhuizen waren
schepengestoelten opgesteld, welke soms
zeer kostbaar bewerkt waren.
De schouten op hetland werden somsmet

openbare rechten (maalrecht, windrecht,

jachf,tiend,visscheri
j,enz.)begiftigd en
werdenambachtsheeren(ziealdaar).Scholte
is een gewestelijke naam voor schout.
Een scholteplaats is een boerenplaats,
waaraan vroeger rechtsgezag was verbonden.Een scholteboer waseen aanzien-

lijkeboer,dieopeenscholteplaatswoonde.

wordt vergeleken.'
Zandschouw, modderschouw, grondklep-

De Friesche schouw is een Friesch zeilEen schouw is verder een overzetveer,al
of niet met een schouw a1s vaartuig.De
Schouw van Duivenvoorde,van Akersloot

(bijAlkmaar).De HaagscheSchouw.
Schraam (mijnwerk).In hettimmervak
is een schraam een streep met kri
jt of

met potlood. De wagenmaker gebruikt
een schraamraam, om strepen te zetten
en wielop de plaatsen,
op d
. en naafvan e
waarde spaken moeten komen.Een mi
jn-

werker hakt een schraam (een sleuf)in
dekolenlaagmeteenhouweel.Isdeschraam
klaar,dan is er ruimte gekomen,die het
losbreken van de steenkool vergemakke-

li
jkt.Tegenwoordig maakt men ook van
machines gebruik om schramen in steenkoolte maken.

SCHM APSTAAL- SCHRIKSTELLING
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Schraapstaal.stalen driehoekmetscherpe
kanten, of een driehoekig stuk staalmet
scherpe ribben. Een schraapsteel wordt

alsde tanden voorbi
jzijn,veerthethout

gebruikto.a.bi
jhetzuiverpassendmaken

tanden moeten om den anderen naar één
kant,,geschrankt''staan,waardoordezaagsnede breeder wordten meerruimtegeeft
voor het zaagblad.

van m etalen kussenblokken, waarin een
as of een tap moet draaien.
Het schraapstaal van den meubelmaker
is plat,driehoekig.

terug,zoodatdezaaggaatklemmen.Daarom

moet de zaag goed gezetzi
jn d.w.z.de

Schrankschoor.Een schoor tschuin ge-

Schrale wind (zeilen). W ind,die vrij
voorli
jk inkomt.Bi
j schralen wind heeft

plaatstbouwdeel)om hetschranken(scheefzakken)van een anderbouwdeeltebelet-

men dus den wind schuin tegen.

ten. Zoo wordt een geraamte verstevigd
dooreen schoor,die hetdoorzakken belet.
Schrankschoor van een stelling, van een

Schram (veeteelt).Gesneden,jong var-

ken,zoo genoemd naar het litteeken,dat

hetsni
jden achterlaat.Loopvarken in het
algemeen. Varken, dat nog niet groot
genoeg is, om in het mesthok te zetten

(afb.blz.315).
Schrank (vlasserij). Een schoof vlas.
W anneerhetvlasuitden grond is getrokken,wordt hetaan schooven gebonden en
in hokken gezetom te drogen.Diehokken
noemt men ook stuiken en de schooven
heeten schranken.
Elke schrank staatschuin omhoog gericht

in den stuik.Hetschi
jnt,datdaarvan de
naam isafgeleid (schrank:scheef).

Ishetvlasgerooten in bossen gebonden,
dan spreektmen nietmeervan schranken,
maar van booten.

Schrank (bouwkunde). Opbouwbare
schraagtafb.blz.162).Heiningvanelkaar
kruisende palen.

Schranken (bouwkunde).Scheefzakken,
uitde voegen wi
jken,uitden haakschen
stand zakken (döörschranken).Door een
aanvaring kan een samenstelvan ingeheide
palen gaan schranken en daarom worden
de palen onderling stevig verbonden.Een

kast,die niet op zijn vier pooten rust,
staat geschrankt, zoodat de deuren niet
sluiten.Een raamwerk kan gaan schranken
door éénzi
jdigen druk en daarona naaakt
men er een schrankschoor in,zooals bij

een landhek (afb.blz.121).Eendeur,die
getrokken (gekrompen)is,staat vaak geschrankt,waardoordedeurgaatslepenover
den dorpel.

Bi
j hetzagen wi
jkt het hout eenigszins
door den druk van de zaagtanden, en
W oordverklaring.

landhek (afb.blz.121 en 230).
Schrepel (landbouw). Schrapwerktuig,
om onkruid te wieden. Lange en korte
schrepel. In Friesland noemt men een
schrepel:eenhouw ofeenhak.Hakvruchten

zi
jn gewassen,die veelvuldig wieden met
de hak (schrepel)noodig hebben,zooals
aardappels en bieten.

Schreuven.Sintels,welke nog brandbaar

zi
jn.
Schrikken. Plotseling afkoelen of ver-

hitten.W itgloeiend i
jzerschriktmen,om

het te harden. Een gekookt ei laat men
schrikken,om de schaal los te maken.
Vleesch schriktin de heetepan.A1s men
visch even willaten koken,dan wordtze
geschrikt. Gloeiende slakken vergruizen,
a1s men ze in koud water schrikt.
Verder beteekent schrikken: verspringen.
Een ketting,waaraan een zwaar gewicht
hangt,schrikt soms met een ruk.Schrik-

kelen.Schrikkeljaar.

W ilm en een moer losdraaien en bestaat
er kans,dat de bout mee zal draaien,
dan schrikt men de moer metden moersleutel,door er een ruk aan te geven.

Schrikstelling (bouwkunde). Schrikvloer, noodvloer onder den werkvloer op
hooge steigers,ter voorkoming vanonge-

vallen,indien dewerkvloermochtbezwijken (afb. blz. 4). De Veiligheidswet
schri
jfteenschrikstellingvoor,onderelken
steigervloer,welke4.20 m boven hetbouwterrein ligt. De afstand tusschen schrikstelling en steigervloer mag niet meer
dan 1.50 meter bedragen.
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SCHROBN ET- SCHROOT

Schrobnet (visscherij).Een zakvormig
sleepnet,treilnet,datbijde treilvisscherij

nieuwepompwerktuigen,dienaden zuiger-

over den zeebodem of vlak daar boven

den tonmolen uitgevonden.Nieuw is de

getrokkenwordt.Menvangtopdezewi
jze

centrifugaalpomp.Hierbijdraaiteenwaaier

de visschen,dieop den zeebodem leven,
zooals bot en schol,maar ook schelvisch

metvleugels loodrechtop de richting van

en kabeljauw.

later is uitgedacht, is die waaier spiraalvormig, schroefvormig of kegelvorm ig.
Het water wordt niet naar buiten geslingerd;maarvooruitgedreven in de richting
van de pompbuis en daardoor zou een
schroefpomp een grooter nuttig effect
hebben dan de centrifugaalpomp. Er is
een inrichting aan,om eerst de lucht uit
de buiste zuigen,voordatde pomp wordt

Schrobzaag.Fretzaag.Zeersmalle,bijna
in een punt uitloopende handzaag,waarmede men een gebogen zaagsnede kan
maken en cirkels kan zagen.Het smalle
blad is dik aan de snede,zoodatde zaagsnede in hethoutbreed wordt.De rug is
daarentegen dun, hetgeen het zwenken

vergemakkeli
jkt. De schrobzaag wordt
voornameli
jk gebruiktvoorhetzagen van
gaten en andereopeningen.Alb.blz.450.

pomp zi
jngekomen.Archimedeshadreeds

de pompbuis. Bij de schroefpomp,die

aangezet.Zie vijzel.
Schrooibeitel (smederii). Een korte,
breedebeitel,diemetzijn steelin eengat
van het aambeeld wordt gezet, met de
snede naar boven gericht. De smid legt

een staafijzerop den beitelen slaatop
heti
jzer,totdateen gleufisontstaan,z66
diep, dat de staaf verder kan worden
afgebroken.

Schrooien.Afhakken van staafijzer met
een schrooiof schrooibeitel(zie aldaar).

l
Schrobzaag.

M olenaars noemen schrooien: het zuiver
afwerken van een werkstuk meteen beitel.
Schoenmakers noemen schrooien: het
machinaal afschuren van den buitenkant
van deruwehakken en zolen van schoenen.
Van schrooien of schroden is afgeleid het
woord ,,schroot''# een strook gezaagd
hout, smaller en dunner dan een plank

(zie schroot).
Ook ijzerafvalheetschroot.

Verder is schrooien : vaten m et behulp

vantouwen,dieer1osomheenzijngeslagen,
langs schuine liggers a:aten of ophalen.

Hierbijgebruiktmen twee schrooitouwen
tegelijk.

Schroefduim . Een duim is een recht-

Een harde schrooier: een werkman, die
hard werkt.

hoekig omgebogen metalen staafje met

Schroot (houthandel).Breede 1at van

een punt.Alshetpunteinde van een houtschroefdraad is voorzien,heet de duim :
schroefduim . Een gewone duim wordt
ingeslagen,bv.in denwand om erietsaan
op te hangen. Een schroefduim wordt
ingeschroefd.

Schroefvijzel.Schroefpomp.Om water
op te voeren, bestaan er verscheidene

2 cm dikte en 10 cm breedte,voor schotwerk te gebruiken.Schroten worden vaak

van een randje (kraal) voorzien, kraalschroten. M aakt men van zulke kraalschroten een schot,dan vallen de naden
nietin hetoog.Schroten gebruiktmen ook
voorhouten plafonds,voorplinten en voor
vloeren.

SCHROOT- SCHULDSPLITSING

Rachelsen tengels zi
jn iets smaller,men
gebruikt rachels voorstukadoorswerk,tengelsvoorbehangen en voorbedekken van
naden.

Schroot (ilzerhandel).Afvalvan ijzer,
oud i
jzer.Verder is schroot ook jacht-

hagel. Deze bestaat uit ronde korrels,
gestold lood.Om schroot te maken,Vermengtmen lood metarsenicum;waardoor
de droppelsbeter den bolvorm aannemen.
Dan giet men het gesmolten lood door
een zeef,welke mettinasch is bedekt en
laat dan de droppels lood van groote

hoogte in hetwatervallen.Men verkrijgt
dan ronde korrels.Hagel, die niet goed
rond is,spreidtte veel.

Onder schroot verstaat men gewoonlijk
afval van gieti
jzer, dat ijzergieteri
jen
gebruiken,om het door het pieki
jzerte
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waartsopgenomen (scheppen)en dehoef
kan dan gemakkeli
jk tegen de pi
jp aanslaan.Ook door vermoeieniskan hetzelfde
gebeuren.Afb.blz.34.

Degriffelbeentjesaan depijp eindigen in
een kopje.Isdatkopjewatte groot,dan
lijkthetop een schuifeltje.
In hetalgemeen iseen schuifelslechtseen
schoonheidsgebrek.

Schuil(paarden).Zwellingvanhetsli
jmvlies van het harde verhemelte. Deze

zwellingkan somszoo sterk zi
jn,dathet
verhemelte onderde snijtanden uitsteekt.
Schuilkomtvoorbijjongepaarden gedurende de tandwisseling en is een gevolg
van sterke bloedvulling.

Schuimaarde (landbouw). Kalkhou-

Dnengen.

dende afval van suikerfabrieken. Het
bietensap,door uitlooging verkregen,moet

Schrijfkramp (geneeskunde). Kramp-

ontkleurdenvanzi
jnzurenbevri
jdworden.
Daartoevoegtmenbi
jhetsapongebluschte

achtige samentrekking van de spieren van
de hand en van de vingers,vooralvan de
duimbuigers,tengevolge vandeinspanning

bi
j het schri
jven.Soortgelijke verschijnselen komen ook voor bij pianokramp,
melkerskramp,sigarenmakerskramp.
Dat een ongewone inspanning de vingers

stijfenkramperigkanmakeniseengewone
zaak.Hetverschijnselwordtpasziekeli
jk,
wanneer de kramp zich herhaalt bij de
eerste poging tot het gewone werk.
Erbestaan ookvingerkrampen van anderen
oorsprong nl.door zenuwontsteking.Deze
komen voor,zonder dat men zich heeft
ingespannen en genezen beter dan de

kalk,die in het sap oplost.Om die kalk

te verwi
jderen.wordtkoolzuur door het

sap geleid, waardoorde kalk als koolzure
kalk neerslaat.Datneerslagisschuimaarde.

Hetbevat 35 % kalk,wat stikstofen wat
kali en wordt voor bemesting gebruikt.
Vroeger werden de akkers der Veenkoloniën z66 overmatig met schuimaarde bekalkt, dat de gewassen daaronder leden

(Veenkoloniale haverziekte.kalkgelf).
Schuimkop (keuken). Hard gebakken,

witte korst van eiwit en suiker op een
broodschotel of op appelmoes.rhabarber,

gestoofdeabrikozen en dergeli
jke.

bedri
jfskrampen.

Schuimpers (sugkerfabriek).Inrichting
Schuifel(paarden).Een beenwoekering
aan debinnenvlakte van de pijp, onder

om m et hltreerdoeken de schuimaarde
van het bietensap te scheiden.

van het strijken van den hoef tegen
depijp.M en treftdaardoorschuifelsaan
bi
j slappe paarden,die geen krachtigen

scheidene personen voor eenzelfde schuld

de voorknie, als gevolg van een beenvliesontsteking. Deze is veelalhet gevolg

gang hebben, doch slingerend loopen.

Men zietzevaak bijveulensin deweide
en ze verdwijnen dan van zelf.Bij volwassen paarden komthetgebrek ook voor,

doordat zij een Franschen stand van de
voeten hebben (te veel naar buiten).
Daardoorwordendebeenen teveelbinnen-

Schuldsplitsing (rechten). Indien ver-

borg zijn gebleven,dan heeftde schuldeischer,in gevalvan wanbetaling,hetrecht,
één van hen aan tespreken voordegeheele
schuld.De aangesprokene heeftechterhet
rechtvan schuldsplitsing,tengevolge waarvan de schuld moet worden omgeslagen

overalleborgen(art.1874B.W .
).Gewoonli
jkwordtbijhetaangaanderovereenkomst
van de borgen verlangd,dat zij afstand
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SCHULDVERGELIJKING-SCHURFT

doen van hetrecht van schuldsplitsing en
van uitwinning, d.
w .z., dat de schuldeischer niet behoeft te beginnen,metden

schuldenaarfailliettedoenverklarentrecht
van uitwinning)en ook nietalleborgen,

overeen gekomen, iets anders vast te

stellen.Zi
j kan den schuldenaar of den

schuldeischer betreffen, den laatsten bv.
als men overeenkomt, dat de schuld aan
een ander za1voldaan worden.

iedervoorhundeel,behoeftaan te spreken

(recht van schuldsplitsing).Hij kan dan

één der borgen voor de betaling van de
schuld laten opkomen.

Schuldvergelijking.Afrekening,waarbi
j
de schuldenaar zi
jn vorderingen op den
schuldeischer in m indering brengt.Indien

n1.verbintenissen van twee partijen voor
dadeli
jke vereffening vatbaar zijn,heffen
beide verbintenissen elkaar geheel of

gedeeltelijkop.DezebepalingeninhetBurgerlijk W etboek zijn in depraktijk van
belang bi
j faillissement.Bestond schuldvergelijkingniet,danzouhetkunnenvoorkomen,datiemandzijn schulden ten volle
aan den gefailleerde zou moeten betalen

en daarentegen slechtseen deelvan zi
jn
vorderingen op de gefailleerde betaald

zou krijgen. W il de schuldenaar echter
van schuldvergelijking gebruik maken,
dan moethijbewi
jzen:dathi
jzi
jn vordering te goedertrouw heeftverkregen vöör
de faillietverklaring.Artikel 1470 van het

Burgerli
jk wetboek bepaaltook:Hij,die
schuldenaarzi
jnde,schuldeischerisgeworden,nadatbeslag isgelegd dooreen derde,
ophetgeenhijisverschuldigd,kan zich niet
ten nadeele van den inbeslagnemer van

schuldvergelijking bedienen.Schuldvergelijking (schuldvereffening)kan niet plaats
hebben met het loon van minderjarige
kinderen.

Schuldvermenging(rechten).Een wijze

van te nietgaan van een verbintenis n1.
wanneerde hoedanigheid van schuldenaar
en schuldeischer zich in één persoon

vereenigen (artikel1472 B W .).Schuldvermenging heeft bv. plaats,wanneer de
schuldenaar eenig erfgenaam wordt van
den schuldeischer.

Schuldvernieuwing(rechten).Overeenkomst, waarbi
j een schuld veranderd
wordtin een nieuwe.Zi
jkan deverbintenisbetreffen bv.a1sbeidepartijenbesluiten, in plaats van hetgeen vroeger was

Schulpen. Den vorm van een schelp

geven.Vaakgezegdvan randenbi
jmetalen
en geweven voorwerpen :een uitgeschulpte

rand,een omgeschulpterand (klokvormig
gebogen).Bi
jgeweven stoffen spreektmen
van festonneeren. In de houtbewerking
is schulpen : in de lengte doorzagen. In
tweeën schulpen.Ook zegtm en :planken
beschulpen :op breedte zagen.
Een schulpzaag is een zaag,gespannen in
een raam ,waarmede men boomstammen
tot planken zaagt.

Schurft. Huidaandoening, veroorzaakt

dooreen spinachtiginsect:deschurftmi
jt.
Elke diersoort heeft zijn eigen soort
schurftmijt, die welop een anderediersoortkan overgaan,maarzichdaarnimmer
sterk zalgaan ontwikkelen.

Schurftbi
jden mensch wordtveroorzaakt
door een mijt, die gangen in de huid
graaft, een graafmijt dus. Deze gangen
zijn soms1,5cm lang,witvan kleur,vaak
zwartdooringedrongen vuil.Degraafmijt
bevindtzich aan heteindevan dezegangen

en isdaaruittehalen.Zijdoetzich dan
voora1seen witstipje,datzich beweegt.
Veelal begint de ziekte in de plooien
tusschen de vingers en veroorzaakt daar

een hevigen jeuk,waardoor krabwonden
ontstaan, welke besmet kunnen worden
en ontsteking kunnen geven. Er vormen

zich dan korsten en degraafmi
jtkanaaltjes
zijn nietmeerte onderkennen.
Bi
jde behandeling moet men ervoor zor-

gen,dathetgeheelegezin en nieteen enkel
persoon behandeld wordten datkleeren en
beddegoed ontsmetworden.

Bij schapen heeftmen twee soorten van
schurftmi
jten;degraafmijten dezuigmijt.
De graafmijtbevindtzich veelalaan den

kop en de ziekte, daardoor veroorzaakt,
Nzordt gewoonl
ijk kopschurft genoemd.

Dezuigmijtbevindtzichopandereplaatsen

vanhetlichaam en leeftaan deoppervlakte,
doet het haar uitvallen en de huid ontsteken.Deze aandoening noemt men wolschurft.Hetspreektvan zelf,datde zuig-

SCHURFT- SCHUTBLAD

mijt gemakkelijker te dooden is,dan de
graafmi
jt in de gangen. De besmetting
heeftgewoonlijkplaatsdooreen vreemden
ram ,welkeaan dekuddewordttoegevoegd.
Een schurftig schaap steektden geheelen
koppelaan.

Schurft bij paarden komt weinig voor.
Is een paard door schurft aangetast, dan
zetelt die veelalin het koothol,waardoor
de dieren geweldig staan te stampen.
Hetzijn veelalingevoerdepaarden,welke
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temperatuur Van 30 graden laat inxverken

op de huid.Hierbi
j gebruikt men een

gaszak, die de koe moet omsluiten;

alleen de kop blijft erbuiten.
Alle soorten van veemijten kunnen op
den mensch overgaan,maarzijhandhaven
zichdaarnietlang.In deprakti
jkzietmen
er weinig van.

Schurftbijhondeniseenzeerhardnekkige
ziekte op den kop. Het is een haarzak-

schurft,waarbi
jde mi
jtin dehaarzakken

aan schurftli
jden.
Schurft bi
j koeien was voor een tiental
jaren bij ons onbekend.Van daardater

leeften daarhaastnietmetgeneesmiddelen
te bereiken is.

(toezichtbi
jden invoer,wering van zieke
dieren van de markten).Thansiskoeienschurftnietzeldzaam.Zoowelzuigmi
jten
als graafmijten komen bij koeien voor,
zelfswe1tweezuigmi
jtsoorten.Gewoonli
jk

leven soms in grooten getale in kippenen duivenhokken en kunnen zoo in de

geen beperkende bepalingen omtrent
koeienschurft in de Veewet voorkomen

wordt koeienschurft in den winter erger,
omdat de dieren dan hun winterhaar
hebben,dat dichterisdan hetzomerhaar.
Deszomershebben zon en wind een gunstigen invloed op het verloop der huid-

ziekte:de mijtontwikkelt zich dan niet
verder, de korsten welke zich gevormd
hebben, verdwi
jnen en het dier wordt
glad en glanzend. In den winter echter

komen dekorsten terug en zoo bli
jftde
ziekte slepend van het eene jaar in het
andere.Somsziet men geheele stallen vol
kaalen korsterig vee.
De behandeling van koeienschurft is
nogal ingewikkeld. Allereerst moet de
ziekte vastgesteld worden, zoodat men

weet metwelke soort mi
jt men te doen
heeften men zekeris,schutften nieteen

andere huidaandoening te moeten behandelen.De huid moet gewasschen worden
metwarm water en daarna geschoren,ten
einde de schurftgangen open te maken,
zoodat het geneesmiddeldiep kan indringen. Niet alleen de aangetaste plekken,
maar het geheele dier moet gezuiverd
worden.Na tien dagen moet de behandelingherhaaldworden om depasuitgekomen

mi
jtentedooden.Debestrijdingsmiddelen
zi
jn groene zeep en warm water,afgeN
er
re
kk
ts
eel)
azft
mo
.Ee
tor
noli
nei,
euwe
karobe
tteh
ns
ande
ausling
(tasba
wi
ks
jze
aftreksel) . Een nieuwe behandehngswijze

is die met zwaveldamp (zwaveldioxyde),
welke men gedurende een uur bij een

Schurftbijvogelswordtveroorzaaktdoor
een kleinsoortkevermijt,geelwitvankleur
en kleinerdaneenmillimeter.Dezemijten
woning komen.Zijkunnen het dan den
mensch zeerlastigmaken,daarzijookop
de menscheli
jkehuid leven en somsaan-

leiding geven tot een huidontsteking,
welke als duivenschurft bekend staat. De

mijtishaasteven moeili
jk uitde huizen
te verwijderen als de weegluizen,welke
eveneensafkomstigkunnen zi
jn vanvogelnesten onder de pannen en van duiventillen aan het huis.

Schurft(tuinbouw).Schimmelziektevan
appelsen peren.Bijappelboomen worden
in hoofdzaak de vruchten en de bladeren
aangetast. Er komen bruine, kurkachtige

Vlekjesop deschil.Deblaadjesvanappelboomen kri
jgen aan de bovenzi
jde harde
plekken,welkenietmeergroeien,waardoor
het blad bobbel
ig wordt. Deblaadjes
van pereboomen kri
jgen die plekken
aan deonderzi
jdeen blijven klein.Peren
m et sappig vruchtvleesch gaan scheuren
door onregelmatigen groei of ze groeien

krom. Bij pereboomen worden ook de

takken aangetast.

Debestrijdingbestaatin bespuitingen met
Bordeausche pap,juist vöör den bloei

en met Californische pap in den zomer.

Daarvoor zijn in ons land honderden
motorsproeimachines in gebruik.

Schutblad.Een onontwikkeld blad aan den

bloemstengel nabi
j de bloem. Een blad,
dat de bloem tot steun strekt.

De onbedrukte bladzi
jdevoor-enachterin
een boek.

SCHUTKLEUR- SEPTER
Schutkleur.Dekleurvanharen,schubben

ofvan veeren,welkeeen diertegen zijn
omgeving niet doet afsteken. Poolhaas
met witte haren op de sneeuw,roerdomp
met overlangsche gele strepen in het riet,

eieren, wittebrood, gehakte pieterselie.
Ditmengselwordt tot ballen gekneed en
in botergebakken.

Schignmengsel.Emulsie.Een fijne ver-

scholletjes met bruine en oranje stippen
op hetzuiverezand,een tijgermetlichte

deeling van olie,vet of hars in water of
in een vloeistof,waarin deze stoffen onop-

en donkerestrepen in dehelderbeschenen

losbaar zi
jn. Het schijnmengsel heeft

struiken.Ook bi
jvlindersenrupsenkomt

een melkachtig voorkomen. M elk zelf is

schutkleur voor.

Schutwant(visscherijl.Eenstaandvischnet, waarmede men vischwater afzet.
Aan fuiken bevinden zich vleugels, die

ook alsschutten werken.Zi
jworden met
stokkenuitgespreid(schuttingstokken.vleu.
gelstokken).
Schijf (keuken).Platrond opgerold stuk
vleesch, in 't bijzonder kalfs- of varkensvleesch.Kalfsschijf,varkensschijf.Rol-

ook een schijnmengsel van boter, die
fi
jn verdeeld is met kaasstof a1s bindmiddel.. Voor schi
jnmengsels van olie en
vet is steeds een bindmiddel als hulp
noodig.Datm iddelomhultdevetdroppels
en houdt ze gescheiden. Zulke bind-

middelen zi
jn ook: Arabische gom,eidooier, zeep. Indien een schijnmengsel
lang stil staat, scheidt het vet zich af

(oproomen.)

Segrijnleer.Fi
jn,hard leer met kleine

lende, rollade.

verhevenheden.Het wordt gebruikt voor

Schijf(bouwkun/e).Eenverdiepingvan

boekbanden.Dekleineverhevenheden zi
jn
ontstaan,doordatmen bi
jhetpersenmos-

een huis,op zich zelfeen woningvormend.
Etagewoning Flatwoning.

terdzaad over het leer strooide.

Schijfloop (molenmaker).Een waterpas

van het Joodsche Paaschfeest.Op deze
avonden verklaartde Joodsche huisvader,
doorzijn kinderen ondervraagd,debetee-

Seideravond. De twee eerste avonden
draaiend. houten kamwiel, dat bestaat

uittwee rondeschi
jven boven elkaar,aan
den buitenomtrek met elkaar verbonden

door pinnen (dollen),wiereinden in de
tweeschi
jven vastzitten.Dekammen van

een staand kamrad gri
jpen tusschen de
pinnen van het liggende en brengen de

kenis van het ongezuurde brood en van

het bitterkruid,dat als toespijs bij het
Paaschlam wordtgegeten.Hi
jverhaaltdan
de wonderlijke uittocht uitEgypte.Den
seider geven Seiderdisch.

beweging over. Bonkelaars (de groote

kamschi
jvenineenmolen),zi
jnschij:oopen.
Schilftol. Giroscoop,sneldraaiende tol,
waarvan de as,zooals bij eengewonetol,
in hetzelfde vlak bli
jftstaan,zoolang de
to1in beweging is.Hetverschijnselkan
naen goed Waarnemen,Wanneer naen een
fetswiel tusschen de beide armen laat

draaien,terwi
jlmen deasmetdevingers
vasthoudt.De as bli
jftin hetzelfde vlak
staan,zoolang hetwieldraait.Het gelukt
nietdeasm etdevingersvan stand tedoen

veranderen. Schijftollen worden we1 gebrgikt om het slingeren van passagiersschepen te m atigen.

Schifngehakt (keuken).Bruine ofwitte
boonen door een Zeef gewreven en Ver-

mengd met gebakken ui, fi
jngemaakte

Seizing (haringvisscherij).De haringvleetbestaatuiteen samenstelvan dri
jfnetten en staat als een gordijn in zee.
Zi
j wordt gedragen door dunne touwen
(stalen), vastgemaakt aan den speerreep
(touw met kurken).De speerreep wordt
gedragen door seizings aan den reep en
de reep wordt gedragen door breeltouwen

aan de breels (tonnen).
Seizing (scheepvaart).Een niette dik
stuktouw om een zeilvastte maken,wan-

neerhetnietbi
jstaat.Rifseizing of reefseizingiseenderplattebandjesoftouwtjes,
waarmede een zeilgereefd wordt.

Septer (scheepsbouw). De staanders
van de verschansing van een schip.Zij

SETER- SINTERKALK

455

hebben verdikkingen,waardoor overlang-

bij onbewaakte overwegen aantreft. De

sche staven zijn gestoken (afb.blz.77).

naam isontleend aan hetkruismetschuine
balken, waaraan Andreas, broeder van
Petrus,gekruisigd werd.Afb.blz.18.
In debouwkundeheeteen kruisvan latten,
datdientom een samenstelmeerstevigheid
te geven,een Andreaskruis.

Seter (geneeskunde). Tater, ringvuur,
ringworm,arme rude,arme schurft.Een

ziekte bi
j hetvee,veroorzaakt door een
schimmel, die in de haarzakjes van de
huid groeit.De schimm elveroorzaakteen

dofgri
jzeplek en doetdeharen afbreken.

Sinteren. Een begin van smelting en

Die plek breidtzich uitaan de randen en
geneest in het midden. Algemeen be-

samenbakking.Bijhetbakken van steenen
verkri
jgt men harde steen; indien de

schouwt men die ziekte a1s een bewi
js
van verwaarloozing van de huidverzorging

van hetvee,in den staltijd.Alshet vee
in de weide komt,geneest de ziekte van
zelf door weer en wind. De ziekte gaat

gemakkelijkopdenverzorgeroverengeeft
somsaanleiding totdemoeilijktegenezen

temperatuurin den oven zoo hoog wordt,

dat de kleigesinterd heeft(week werd),
kri
jgtmen klinkers.
Bi
j de bereiding van cement verhitmen
de grondstof(kalk,klei,zand)zoo hoog,
dat zi
j sintert. Dit geschiedt in groote
draaiende buisvormige ovens. Bi
j de

baardschurft. De naam wordt alleen in
Noord-Brabant gebruikt; in het Oosten
van het land spreekt men van tater en
in Zuid-Holland van ringvuur.

bereiding van gietkokes verhit men vette
kolen zoo hoog,dat de steenkoolsamen-

S.iepel (tuinbouw).Ui,ajuin,juin.Een
looksoort voor de keuken evenals prei,

Sinterkalk (bouwkunde). Kalksinter,
druipsteen,travertijn,duifsteen.Een kalk-

sjalot en knoPook. In Holland spreekt

men van uien.In hetOosten en Noorden
van het land van siepels.

Sikkel (landbouw). Een zeer sterk
gekronad mes,voorzien van fi
jnetandjes,
datgebruiktwordtom riet,paardeboonen,
oliezaad te snijden.Bi
j het maaien van
graan gebruikt men de zicht, een korte

zeis(afb.blz.391).Desikkelgebruiktmen

in slooten,waar men niet maaien kan en
op het veld, wanneer men het groene
onkruid niet in de schoof wil hebben,
omdat anders de schoof niet droog wordt

(boonen in hetnajaar).

W at de stedelingen een sikkel noemen,
is veelaleen zicht.
Sim . Hengelsnoer.

Singel (landbouw). Opgehoogde wal,
met slooten ernaast, voorgrensscheiding.
Ook strooken laag gelegen grond,welke

zijn opgehoogd met aarde uit greppels
ernaast.

Singel (paafden). De buikriem, buikgordel van het tuig of van het zadel.

SintAndrieskruis (bouwkunde). Liggend kruis,zooals men als waarschuwing

bakt.Magerekolen sinterenniet,zi
jn niet
geschikt voor de bereiding van gietcokes.

gesteente, dat ontstaan is, doordat in
water opgeloste kalk neersloeg en zich
onderdruk ophoopte tot dikke lagen van
vasten steen. Koolzuurhoudend water
lostkalk op,erwordt dan dubbelkoolzure
kalk gevormd. Deze laat gemakkelijk
koolzuur los en de mindergoed oplosbare

koolzure kalk slaatneer.Z66 zijn in den
tijd vöör onze geschiedenis dikke kalklagen ontstaan. M en heeft er mammoetbeenderen en schelpen van thans uitgestorven weekdieren in gevonden.Behalve
de resten van deze voorhistorische dieren
vond men er ook rhinocerosbeenderen in
en zelfs éénmaal in een brok kalksinter

een afdruk van een vogelop zi
jn nest.
Deafzettingvan kalk geschieddebijvoorkeur op allerleivoorwerpen,welke in het
kalkhoudend water waren geraakt. Ook

thans nog kan men dat verschijnsel in

kalkhoudende bronnen waarnemen:in het

meertje van Rockanje en in de bronnen

van Karlsbad.
Sinterkalk werd vroeger vaak a1s bouwsteen gebruikt. De St. Pieterskerk te
Rome en de groote gebouwen uit den

Romeinschen keizertijd,zi
jn van sinter-

kalk gebouwd.
Behalve kalksinter is er ook kiezelsinter,
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SINT JACOBSAPPEL-SJEES

ontstaan uit warm bronwater, datkiezelzuur opgelosthield en waaruit dit laatste
zich afscheidde.

SintJakobsappel. Yellow transparant.
Een zeervroege,gele appel,die omstreeks

St.Jakob (25Juli)deeersteri
jpevruchten
geeft.De rijping dezer vruchten is zeer
ongelijk. Gewoonli
jk plukt men ze in
drieën. De kleur is aanvankelijk groen.

somsklepgebreken aan hethartziJ'n waargenom en. Ook heeft men epidemieën

ervan gezien. Dikwi
jls is St. Vitusdans
een aangeboren afwi
jking. Bij kinderen,
die voorbeschikt zi
jn tot de ziekte, kan
opvoeding veelgoed doen.

later goudgeel. De appel is middelmatig
groot;de smaak isfrisch zuur,hetvruchtvleesch is knappend.
M en veredelt dezen boom op een sterk

groeienden onderstam,omdathijopzichzelf niet welig is.

SintJansridder.Een 1id van deadellijke
vereeniging, welke is voortgekomen uit
een zeer oude vereeniging van dienende

adellijkemonnikenendappereridders,die
ten ti
jde van de Kruistochten tegen de
Turken een klooster hadden gesticht bi
j
de kerk van Johannesden Dooper.Later
werd dievereeniging wereldlijk en stelde

zich daden van barmllartigheid tot taak.

Nadatzi
jdoor Napoleon wasopgeheven,
werd in 1909 in ons land de orde van Sint

Jan opnieuw ingesteld.Zie bi
j balije.
SintJansschot.SintJanslot.Descheuten
aan opgaandeboomstammen,dieomstreeks

St Jan (24 Juni) telken jare uitschieten.
Zij worden geregeld verwi
jderd om den
stam zuiver te houden.HetSintJanslot
van klimop (afb. blz. 456) draagt de
bloesenA.

SintJansziekte (landbouw).Ziekte der

erwten,op Schouwen ,,DeHond''genoemd
en op Tholen ,,HetSchaap''.
De erwten worden geel en geven weinig
opbrengst.De ziekte is door den Neder-

landerRitzema Bosbeschreven.Zi
jwordt
door een zwam veroorzaakt en konat het
meestin koele vochtige zomers voor.Het
onderste deelder planten gaat in rotting
OVer.

Sint-vitusdans. Een zenuwziekte, die

vooral bi
j kinderen voorkomt en zich

kenmerkt door ondoelmatige bewegingen,
zoodra het kind een bepaalde handeling
wil uitvoeren. Het wezen der ziekte is
onzeker; men vermoedt een smetstof
als oorzaak,omdatna genezing derziekte

Slanker (geneeskunde). Even als het
woord kanker,ishetwoordsjankerafgeleid

van het Lat.cancer:kreeft. M en onder-

scheidthardeenweekesjankers.Deharde
sjankeriseen zweertjemeteen hardeverdikking er om heen,veroorzaakt doorde
smetstofvan syphilis,en heteerste begin

derziekte.De weeke sjankeriseenvlakke
zweerzonderverharding,veroorzaaktdoor
kettingbacteriën,streptococcen. De weeke

sjankerblijftoppervlakkig en komtalleen
aandegeslachtsorganen voor.In 30 % der
gevallen veretteren de liesklieren.Nimmer

ontstaan bi
jden weeken sjanker aandoeni
ng
ennvha
anrde
inwe
ndi
ge
bi
j
de
ns
jank
erOh
rga
nen,zooals dit
et geval is.
Sjees.Lichtrijtuigop tweehoogewielen
en met een bak op riemen.In Friesland
en in Noord-Holland vroegerveelgebruikt.

SJEEZEN-SLABBE

Sjeezen (studententaal).Eigenlijk ,ymet
de qieeswegri
jden''.Figuurli
jk:dehoogeschool verlaten, vöör dat men afgestudeerd is.
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Daarna wordt de patient verward en

slaperig.Hierop volgteen tweedetijdperk,
waarin de slaapzucht in aanvallen terugkomt. De duur van zulk een aanval is

gewoonlijk een week, maar er komen

Siorren.M et touwen vastbinden. Vastsjorren.Een zeilaan de ra sjorren.De
deklading sjorren.Sjorringszi
jndetouwen.
waarmee men sjort.
Aan den wa1 heeft men hierbi
j vooral
het aanhalen op 't oog.

Slaap (houthandel).Vervuring,verstikking,verspochting van hout.Voornameli
jk
gebruikt men het woord bij een begin
van bederf. Het hout heeft dan minder
weerstand en laatzich ook minder gemak-

kelijk bewerken.
Slaap ontstaat door schinlnlelNverking.
De schimmelwerking komt het spoedigst,
wanneerhethout,zonderdathetgewaterd

is,langen ti
jd op den grond ligt Bi
jhet
wateren (onder water bewaren) worden
de sappen,welke lichtin bederfovergaan,
uitgeloogd. Het hout wordt hierdoor
blanker.Hetgevaarvan slaap isdan later
veelminder groot.

Slaapverlamming (geneeskunde).Verlamming van de strekspieren van de hand.
Deze verlamming ontstaat, wanneer in
den slaap de spaakbeenzenuw wordt
gedrukt,doordatmen met den arm onder
hethoofd ofmetden arm over een stoel-

leuning slaapt.Zijwordtopgemerktnaeen
chloroformslaap, m aar ook na een roes

en een middagdutje.In andere zenuwgebieden komen drukverlammingen haast
niet voor,omdat nergens,zooals bi
j de
spaakbeenzenuw.de zenuw vlak op het
been ligt.

Slaapziekte. Een ziekte, welke in 1916

te W eenen heerschte.In 1918 werd zij
in Frankri
jk en Engeland en in 1919 ook
inonslandwaargenomen.In 1920heerschte

zij over de geheele wereld.Het is niet
zeker,datde ziekte besmettelijk is;men
kri
jgt eerden indruk,dat zi
j een gevolg
is van griep.Slaapzucht en sufheid zi
jn

de hoofdkenmerken. De ziekte begint
metoogspier-en aangezichtsverlammingen,

moeheid, duizeligheid en misseli
jkheid.

gevallen voor van een maand, soms van
maanden. De zieke ontwaakt alleen om
te eten en blaas en darm te ledigen, en
slaapt daarna weerin. Degedachten gaan

traag, maar het verstand bli
jft goed.
Hersenafwijkingen worden er niet bi
j
gevonden.Velen sterven eraan.

Slaapziekte (de Afrikaansche). Ontsteking der hersenvliezen, veroorzaakt

dooreen oerdiertje,datden vorm van een
langgerekte spiraal heeft en van zweepdraden is voorzien. Deze smetstofwordt
overgebracht door een steekvlieg, die in
donkere bosschen leeft, waar water is,en
aan de oevers van rivieren.M en tracht
de vlieg te verdelgen, door licht in de
bosschen tebrengen en doorplassen droog
te leggen.Ook vangt men de vliegen in
bruine kooien,daardeze kleurde insecten
aantrekt. De steekvlieg vertoont zich
alleen overdag en brengt de smetstof van
de zieken op de gezonden over. Geheele

dorpen zijn doorde slaapziekteuitgestorven.Soms vluchtten de overlevenden en
brachten dan de smetstof verder. Vooral
in de Congo komt de ziekte veel voor.
De zwarten worden vâker aangetast dan
de blanken, omdat de laatsten meer van
nluggengaas gebruik naaken.
Veertien dagen na den steek komt de
koorts op, waarbi
j de halsklieren gaan

zwellen, daarna volgt een tijdperk van
schi
jngenezingendaneenti
jdvanbewusteloosheid of slaperigheid. M en vindt de

oerdiertjesinhethersenvocht.Somsduurt
de ziektejaren,veelalechterniet langer

dan zes maanden endaarnavolgtdedood.
Inspuiting metarsenicumverbindingen kan
genezing brengen.
Behalve onder menschen maakt de ziekte
ook veel slachtoffers onder het vee. De
veeziekteheetin deonderscheiden landen :
gambia,mal de Caderas,dourine,surrac,
Naganapest.

Slabbe (bouwkunde). Plaat van week
metaal. Een slabbe lood. Loodslabbe:
looden plaat.
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SLAG- SLAKKENM EEL

Slag.Ri
jslag. W agenspoor in het veld.
Karrespoor door landerijen. De W assenaarsche Slag.
Schuif voor een duivenhok. Duivenslag.

Slagdorpel(waterbouwkunde).Dedorpel, waartegen de deuren van een sluis

aansluiten,wanneer zijgesloten zi
jn.Bi
j
een schotdeur,welke op en neerbewogen
wordt,spreekt men van een schotdorpel.

Slaggaard(scheepvaart).Eenlangestok,
welkeop kleinevaartuigen gebruiktwordt,
om de diepte van hetvaarwaterte peilen.
De stok is glad geschaafd en gedeelten

van 20 cm lengtezijn om debeurtzwart
en wit geverfd.Bovendien is er eén verdeeling in meters op aangebracht.
Slaghaak (houtzager). Ilzeren haak
m et een langen, houten steel, gebruikt

door houtzagers om drijvende stammen
naar de zageri
j te vervoeren.Aan een

slaghaak zitten,evenals aan een schippershaak, een rechte punt en een kromme
haak,zöö,dat men de balken ermeenaar
zich toe kan halen en van zich af kan
duwen.

Slak(scheepvaart).Slap,nietgespannen.
Slak!scheepskommando:los!M et slakken
teugel: met lossen teugel. Slaken : losmaken.Iemandsboeien slaken.Den teugel
slaken :vieren.Een kreet slaken.

Slak (veeteelt).Ontsteking aan deklau-

wen bi
j schapen en runderen.
Slakkenhuis (ontleedkunde). Het gehoororgaan bestaat,behalveuitde gehoorschelp en de uitwendige gehoorgang, uit
het middenoor,en meer naar binnen toe,
hetslakkenhuis.
Het middenoor is van het slakkenhuis
gescheiden door een wand met twee
vensters:het ronde en het ovale venster.
Het middenoor is van de gehoorgang
gescheiden door het trommelvlies. De
geluidstrillingen, door het trommelvlies
opgevangen, worden in het middenoor

voortgeleid door drie gehoorbeentjes,die
een schakelvormen.Eén uiteinde van die
schakel is aan het'trommelvlies bevestigd
en hetandere einde aan hetovalevenster,
dat aan het slakkenhuis grenst. In het
slakkenhuis bevinden zich de zenuwen,
die deze trillingen waarnemen en den
prikkel naar de hersenen overbrengen.

Slagletters.M etalen letterstempels,waarmede men metalen van letters kan voorzien.Door een hamerslag op het stempel
wordt een afdruk ervan in het metaal
gemaakt.

Slakkenmeel (landbouw). Gemalen
i
jzerslakken. Een soort kunstmest, die

Slagroom . Room met veelvet,geschikt

passen, door Thomas uitgevonden. Van

om sti
jfgekloptteworden.Vettemelkwordt

daardenaam Thomasslakkenmeel.Vijftig
jaar lang maakte men staaluitgietijzer,
door er op omslachtige wi
jze koolstof

op een koele plaats gezet en afgeroomd
Hoe dikker de room,des te eer wordtze

fosforzure kalk bevat en verkregen wordt

bi
j de zuivering van fosforhoudend ijzer.
Hetiseen bijproduktder staalfabrieken,
die tegenwoordig een werkwijze toe-

staat koëeroom, die minder vet is en

bij kloppen stijf. Tegenover slagroom

aan teonttrekken,totdatBessemeruitvond,
dat men met doorblazing van lucht door

nietstijfgekloptkan worden.

gesmolten i
jzer de koolstof, welke zich
in het ijzer bevindt, kon verbranden.

Slagschip. Een zwaar gepantserd en
bewapend oorlogsschip, dat onder alle
omstandigheden zee kan houden, veel
bergruimte voor steenkool of stookolie

Dat doorblazen geschiedde in een ,,peer
van Bessemer'' een Peschvormig vat, van

heeft en niet snelkan varen (in tegenstelling metkruisers).

in den hoogoven alleen fosforarme ertsen

Slagzij(zeevaart).Dezi
jde,waarnaarhet
schip overhelt. Slagzij maken: scheef

om de fosforuithetijzerteverwi
jderen.
Hij maakte hierbi
j gebruik van twee

liggen.

boven open.Nu bevatten sommige i
jzerertsen veel fosfor, terwi
jl men vroeger
kon gebruiken, omdat fosfor het ijzer
broos maakt. Thomas vond een middel,
ontdekkingen : ten eerste, dat,wanneer

SLAKKENW OL- SLEEPER
men het erts in den hoogoven vermengt
m etgesteenten,de fosforin die gesteenten
trekt.Tentweede,dat,wanneerdiegesteen-

ten kalkhoudend zi
jn, zij gemakkelijk
smelten en dan op het gesmolten i
jzer
gaan drijven,hetgeen kiezelzuurhoudende
gesteenten, die reeds in de ertsen voorkomen, niet doen. De uitvinding van
TFhonaas bracht een geheele onanaekeer
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die buiten staan.Deze bekleeding schimmeltniet.

Bijdebereiding van ijzeruitertsen verkrijgt men glasachtige slakken, welke,
a1szeveelkiezelzuurbevatten (zureslakken),bi
j een bepaalde temperatuur zeer
taaizi
jn.M en maakt er slakkenwolvan,

Elzas.Na den Fransch- Duitschen oorlog

doordevloeibare slak in dunnelagen naar
beneden te laten vloeien en dan met
stoom weg te blazen.
Slakkenwol is door haar broosheid niet
tegen wisselenden druk bestand; daarom

behoefden de Franschen aanvankeli
jk het

mengtmenhaarmetkiezelgoor(ziealdaar),

in destaalnijverheid.De Duitsche ertsen
zijn rijk aan fosfor.evenals die van den
verlies van dat land niet al te zeer te

betreuren,omdatde rijke ertslagen,welke

waardoor het isoleerend vermogen en
de duurzaamheid toenemen.

hetbevat,tochnietbruikbaarwaren,wegens
het fosforgehalte. Dat veranderde geheel
en al door de uitvinding van Thomas.

Ter '
bekleeding van pijpen maakt men

Men maakt nu Thomasstaal tvloeistaal)
uitfosforhoudendijzer,doorin den hoog-

zi
jde van de verwarmde buis, laat de

oven kalksteen door het erts te mengen.
De hoogovenslakken worden later in

kogelmolens gemalen en in zakjesvan 50
kg verpakt.Aanvankelijk zag men groote
sterfte onder de arbeiders in de fosfaatmolens,waar slakkenmeelgemalen werd.
Het scherpe stof der gesteenten drong

in de luchtpijpen en veroorzaakte plotselinge longontstekingen. Thans heeft men

dat gevaar leeren vermijden, doorweg-

zuiging van het stof. Een enkele maal
komt nog weldoor slakkenmeellongont-

steking voor en wel bi
j arbeiders. die
groote hoeveelheden slakkenmeel in pak-

huizen sjouwen.Hetzaaien op het veld
levert geen gevaar op.

Hetslakkenmeeliszwaar,deprijsislaag,
omdat een syndikaat van verkoopers niet

bestaat, zooals bi
j andere kunstmeststoffen.De pri
js wordtbepaald doorhet
gehalte. Slakkenmeel bevat 50 % goed
opneembare kalk en 12- 20 % fosforzuur.
Het verhoogt de werking van stalmest.
M en gebruikt het in hoofdzaak op zure

van slakkenwol en kiezelgoor een pap,
smeert die in dunne lagen op de buitenpap drogen en herhaalt de insmering
eenige malen.

Slaper (bouwkunde). Daksparren van
dubbele zwaarte, welke naast dakvensters
liggen. De tusscbenliggende daksparren
loopen nietdöör,maarrustenop een dwarsbalk,door de slapers gedragen,

Slatten (landbouw).Uitbaggeren.Veen
fijnmaken in den veenbak.Slat.is veenbagger.Toch zegt men in Friesland ook
wel:zand uit den grond slatten.

Slechten. Vlak maken. Bouwland slechten :met de egge bewerken. M olshoopen
slechten.W allen slechten. Verf slechten;
hieronder verstaat men het gladmaken
van een pas aangebrachte ver:aag, door
dezemetwaterte besprenkelen en meteen

fijnen breeden kwastuitte strijken
Sleef (keuken). Houten lepel.Pollepel.
Papsleef (in het Oosten van het land).

forkunstmest voor kleigronden is. Het
laatste is nl. een zure meststof en klei

Sleeper.Voerman van een lagen wagen,
dienend voor het vervoer van goederen
in een havenplaats. Vroeger geschiedde

bevatgewoonli
jk kalkgenoeg,om hetzuur

dat met sleden. waarbi
j men gebruik

zandgronden,terwi
jl superfosfaat de foste binden.

maakte van een smeerlap om de slee beter
te

Slakkenwol. Fi
jne: glasachtige draden,
van de ijzerslakken uit de hoogovens
gemaakt. Slakkenwol gebruikt men voor
bekleeding van koelkasten en stoomketels,

laten glijden. Men spreekt tegen-

woordig nog van sl
eepersbedrijf,sleeperspaard,sleeperswagen.

Mi
jnwerkerbelastmethetondergrondsch
kolenvervoer in kleine spoorwagens.
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SLEGGE- SLENK

Slegge. Slei, Slaraak-, tuurhamer ttuier-

hamer). Een zware houten hamer om
palen inden grondteslaan.(afb.blz.460).

de naastliggende gedeelten zijn blijven
staan.Die gedeelten aan weerszi
jden van
de slenk heeten horsten.De breede sleuf

isinden loop derti
jden opgevuld,zoodat
aan de oppervlakte geen inzinking te
zien is. De kennis van de slenken en
horsten is van belang voor de kennis der
aardbevingen envoor desteenkoolwinning.
De aarde heefteen vaste korstvan 50 km

dikte, een appelschilletje vergeleken bij
de lengte van de middellijn der aarde.
Diekorstbestaathoofdzakeli
jk uitgraniet.
Daaronder ligt een veel dikkere laag van

basalt,waarschijnli
jk in een halfvloeibaren
toestand,zooals pek.Dan volgt de aard-

kern, waarschi
jnlijk uit nikkel en i
jzer

Slegge of Slaai . Losse bijl.

bestaande. M en stelt zich nu voor, dat
het vaste l
and als hetware drijft op de
half weeke laag,als een i
jsschol op het
water.De schollen vasteland bewegen zich
ten opzichtevanelkaar,alisdeverplaatsing
gering.W anneer in een groote landschol
een groote barst ontstaat,zooals zich een

barstin een i
jsscholvormt,dan ontstaat

Slei(hamer).Groote houten hamerom
palen in den grond te slaan.Slegge lal'b.
blz.460).

Slemp (landbouwltSlijmerige klei.die
bij drogen een korst vormt.M en vindt
deze kleiop gronden,die dikwi
jls door
zeewater overstroomd worden.Ook rioolwater maakt den grond slempig en het

water bli
jfterop staan.

Door bemesting van kalkarme klei met
salpeter ontstaat ook slemp Zulke kleigrond moet eerst bekalkt worden.

Slemp (keuken). Melk gekookt met

saffraan en suiker en gebonden met
maïzena. Slemp wordt warm gedronken.
In deBetuweisslempdikgekooktvruchten-

moes.Jam.
Slempen (grondwerk). Slibben. Een

ruimte m et zand en veel water vullen.
W anneerhetwater is weggezakt,sluithet
zand vast opeen. Een nieuwe straatweg
wordt met zand en water ,,ingeslempt''.
Dichtslempen. Vastslempen. Slempige
grond :ondoorlaatbare grond.

Slenk (aardkunde). Een slenk is de
plaats,waareenbreedestrook van de aard-

korstin dediepte isweggezonken,terwi
jl

een slenk. Door boringen heeft m en
ontdekt,dat er over Afrika en Europa
een geweldig lange barst loopt,beginnend
in Zuid Afrika,loopend naarhetNoorden
overOost-Afrika,Klein-AziëtotdeAlpen.

Noordelijk van de Alpen is de slenk er
weer;deze strektzich uitover de Rijnvallei, gaat verder over ons land, over
Limburg,Brabant,Zuid Holland en dan
naar hetNoorden tusschen Groenland en
Skandinavië door.

InLimburgiszijbegrensddoorRoermond
ten Noorden, en Sittard ten Zuiden. ln
deze streek vindt men geen steenkool)
ze ligt onbereikbaar diep. In de horsten

ernaast (de Horst van de Kempen,van
Limburg,de Peelhorst)ligtde steenkool

oppervlakkig.
De slenk van Limburg heeft een steilen
kant in hetZ.O .en een rand met trap-

pen aan den N.O.kant (Peelhorst en
Horstvan M ill).
Aardbevingen ontstaan,zoo steltmen zich

voor.dooreenkleineverschuiving derdri
jvendeschollen ten opzichte van elkaar en
doorde schuring,welkedaarvan het gevolg
is.Deaardbevingen,welkein onsland worden waargenomen, hebben dus hun oorsprongindeslenk.Dewerkingdervulkanen
zou bestaan in een oppersing van devloei-

SLEUTELBALK-SLIBJACHT
barebasalt,tengevolgevan debewegingder
aardschollen. De vulkanische werking is
dus niet de oorzaak van een aardbeving,
maar wordt,evenals de aardbeving,door

de scholbeweging tevoorschi
jn geroepen.
Sleutelbalk (bouwkunde). Balksleutel,
neus. Een liggende ondersteuning van
een zolderbalk in den muur,die dient ter
vergrooting van het steunvlak van den
balk.

Bi
j de bouwwerken der Renaissance zijn
de balksleutels S-tojief)vormig.In den
Gothischen bouwstijlzijn de balksleutels
klaverbladvormig. In oude woonhuizen
treft men soms kunstig besneden balksleutels aan.
Een staande ondersteuning van een balk
heeteen schoor,een schuine een karbeel,
een liggende een sleutel.
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sche)toegepast.M envangtdaarhetmetaan
op en dri
jftereengasmotorvan 150P.K.

m ee.Het water kan na bezinking geloosd
worden,zonder nadeelte veroorzaken en
de verteerde slib kan als meststof dienen.
Zie rotkelder.

Slierasperges. Asperges, die in hun
geheel gekookt en opgediend worden.
W anneeraspergesgestoofdmoetenworden,

snijdtmen zeeerstin stukken.
Sliet(houthandel).Eenlangeindwilgenhout,dat aan het dikke eind een omtrek
heeft van 10- 20 cm .ls heteind dunner,
dan spreektmen van een lat.M en gebruikt
slieten om er heiningen van te maken.
W ilgen en populieren worden als slieten
gestekt.

Slinger (bijenteelt).Honingslinger.Een

deeltjes van verschillende grootte uit

toestel,datalseen centrifugewerkten dient,
om den honing uit de raten te slingeren.

methetwaterin een hoog vat,laatdan de

Slingeren (scheepvaart). Schommelen
van het schip om de lengteas. Bi
j het

Slibben (natuurkunde). Scheiding van
een poeder,datnietin water(ofandere
stoffen)oplosbaaris.Menroerthetpoeder

stofmaarkorten tijd bezinken en gietdan
de troebele,de fi
jne deeltjes bevattende,
vloeistof af. Deze laat men langen tijd
staan,totdatzi
jvolkomenhelderisgeworden en verzameltdan het bezinksel.M en
treftdan in het eerste bezinkselde grove

stampen beweegt het schip om de dwarse
as en de kop gaat op en neer.De laatste
beweging verwekt de zeeziekte, omdat

zi
jgewoonli
jk gepaard gaatmeteen golfbewegipg van het geheele schip: rijzen
en dalen,watbij het slingeren niethet

deeltjesaan en in hettweededefijne.

gevalis.

fijn krijtpoeder te verkrijgen (poli
jstmiddel).Verderslibtmenaardebijgrond-

Slingerhoning. Honing, welke met den

onderzoek. Hoe grooter het gehalte aan
afslibbare deelen,des te vruchtbaarder is
de grond.

gewonnen. Tegenover slingerhoning staat
pershoning,door uitpersen der raten verkregen. Raathoning is honing in en met
de raat. M en neemt hiervoor blanke,

Slibvertering. M en zuivert rioolwater,
door het te laten bezinken. Pas daarna
mag het in de openbare wateren geloosd
worden.Deslib,diedan verkregen wordt,

nieuweraten,dietegelijk metden honing

M en m aakt van slibben gebruik,om zeer

bevat veelsli
jm en is daardoor,evenals
turf,moeili
jk te drogen,te spitten en te

slinger (een centrifuge) uit de raten is

worden gegeten.

Vroegerkendemenookongepijndehoning

ofmaagdenhoning,datishoning,diezonder
eenige bewerking uitde raten is gevloeid.

vervoeren.Ileze bewerkingen gaan echter

Slingerklampen (molenaar). Houten

gemakkelijk, wanneer men eerst de slib

haken aan een molenwiek,diedienen voor
het vastmaken der zeilen. De molenaar
rolt het zeil op en haakt het met een
slingerende beweging achter den klamp.

laat verteren,waardoor het in een aardachtige stof overgaat. M en verzamelt
daartoe het rioolwater in groote putten.
Ervormtzich dan doorrotting metaangas.
In de strookartonfabriek te Sappemeer

heeftmen deze vinding (een Nederland-

Slipjacht.Devossenjachtisin Engeland
een vaderlandsche sport.Men jaagt den

SLIPSTEEK- SLOF

vos methonden en dejagers volgen te
paard.Iseen Engelschjagerop dehazenjachtenkri
jgthijeen vosvoorhetgeweer,
dan zalhi
j den vos niet schieten,maar
voor de vossenjacht sparen.
Eenslipjachtiseennagemaaktevossenjacht:
een man sleept een zak met stroo uit een

vossehok oyerdeheideenvolgtdaarbijeen
geschikten weg voordejagers,dieeenuur
laterdejachtbeginnen.Dehondenworden
dan eerst op het vossespoor gezeten de

j'agers volgen de honden te paard. De
Jagermeesterri
jdtvooraan.
In Nederland worden wildjachten (op
herten,vossen,zwi
jnen)nietmeergehouden, maar er zijn wel twee slipjacht-

vereenigingen :deVeluwscheen deNederlandsche. De Nederlandsche heeft een
meute, een hondengaarde te Amersfoort.

Behalvedieslipjachtvereenigingen bestaan
er een aantaljachtvereenigingen, welke
men juisterrijvereenigingen kan noemen.
Eenderledenrijdtvöörenkiestdehindernissen; de anderen volgen. Vaak wordt
er voorafegn spoor gemaakt door bakens
van papier in de struiken te hangen of
snippers te strooien.M en spreektdan van

snipperjacht.

Sloepenrol (zeevaart).De li
jst,waarop
vermeld staat, welke personen in elk

der sloepen (reddingsbooten) behooren
plaats te nemen. Sloepenrol houden :

voor oefening ieder bi
j zi
jn sloep laten
aantreden. Zoowel op oorlogsschepen als

op passagiersschepen,heefte1k zijn vaste
sloep.

Sloepgast (zeevaart). Volgens het
Schepenbesluitvan1Januari1933(hetwelk
een internationaleovereenkomsttotgrond-

slag heeft) behoort aan boord van elk
passagiersschip een zeker aantal schepe-

lingen te zijn,die bedrevenheid hebben
in de behandeling van de reddingsbooten.
Deze schepelingen heeten sloepgasten.
De Scheepvaartinspectie neemt examens
af en reikt getuigschriften uit. Tot het

examen worden toegelaten zij, die den
leefti
jd van 18jaarhebben bereikten ten

minstezesmaanden aanboord vanschepen,
grooterdan 400ton,diensthebben gedaan.

Sloeptuig (zeilvaart).Een zeiltuig,bestaand uit fokzeilen grootzeil.Het wordt

opdemeestevanonzejachtenaangetroffen.

Slipsteek. Een steek met een touw.

waarbijnaen een lus onder een slag (van
hettouw)schuift,zoo,datdezegemakkeli
jk
losgetrokken kan worden.M en legt deze
slipsteek om een opgerolde vlag,met één

der parten van de vlaggelijn.Nadatmen
de vlag heeft opgeheschen,trektmen den
slipsteek los.

Slobzink (keuken). Een dicht bi
j den

vloer geplaatsten gootsteen, om er vuil
water in te loozen. Slobbe is vaatdoek.
Slobben is ploeteren. Slobben en sloven.
Een slobeend is een soort eend met een
naar het einde verbreeden snavel.

Slochter.In N.-H .:Doorgang,slop door

hetijs.Vaargeul.

Sloeptllig.

Sloep. Een roeiboot met een scherpen

steven,gewoonlijk bi
j een grooter schip
behoorend.Scheepssloep,de sloepen strijken, sloependek.

Slof (tuinbouw).Aardbeienmandje,een
langwerpig spanen mandje.Stoffen wor-

In dezeilsportiseen sloep een jachtmet

den te Rotterdam gemaakt, vooral voor

een sloeptuig,datis een grootzeilen een

Beverwi
jk.Deaardbeienwordenin sloffen

fokzeil(afb.blz.462).

geplukt en met de sloffen verkocht.

SLOF-SLIJMVLIES
Slof (huishouden).Bruinkoolof steenkoolbriket

Slof (ziekenverpleging). Ondersteek,
steekbekken, steekpan.

Slofhakken (landbouw).Eensoortreuk-
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vroeger op een harp geleek,spreekt naen
nog welvan een harpsluiting.
A4et een sluiting kan naen twee stukken
van een ketting aan elkaar verbinden.
A4en kan het oog van een touw aan een
oogvan een zeilvastmakenmeteen slui'ing.

(afb.blz.190).

gras,dat in Gelderland veeltusschen de

rogge groeit.In den maaitijd geeft slofhakken veellast,doordatdezichtmoeili
jk
doordie droge,taaie grasbossen heen kan
komen.

'
Sloof (bouwkunde). Dekbalk over de
koppen van een ri
j ingeheidepalen (afb.
blz.167).Bijfundeeringen is de sloofde
dekplaat,welke over de koppen der heipalen gelegd wordt en met pen en gat
daarmee verbonden wordt. De deksloof
van een schutting is de schuin aPoopende

plank overdekoppendersti
jlen.Dedeksloofverhinderthetinwateren dersti
jlen
en doettevens als versiering dienst.

Sloor (landbouw). W interkoolzaad (in
N.-B.).
Slop.Een nauwe doorgang tusschen twee

rijen huizen,een steeg.Een doorgang,een
vaargeul door het ijs.Een open plaats
in het bosch (Duitsch: Lichtung). Een

Sluitkool (tuinbouw). (afb. blz.227).
Roode kool, witte kool en savoye kool
worden sluitkoolgenoemd in tegenstelling
met bloemkool, voederkool, boerenkool.
Sluitletters. De letters p en t. Deze
klanken ontstaan door plotseling sluiten
en openen van den mond en het daardoor
plotseling afsluiten en openen van den
luchtstroom .

Sluitrede. Besluit en slotsom van een
redeneering. Valsche sluitrede, sophisme.
Er bestaat een logica des harten,hoog
verheven boven berekeningen en sluitredenen.

Sluitsteen (bouwkunde).Desteen,welke
in het midden aan den top van een boog
isgeplaatst,heetde sluitsteen.Desteenen
aan den voet van den boog heeten de

aanzetsteenen (afb.blz.6 en 280).

lichte plek tusschen de wolken.Een doorgang door een haag.
Sloptienden was een andere naam voor

meteen eigen wand,gevuld meteen weinig

graantienden (voormalig recht van een
ander dan de grondeigenaar of huurder

gen op plaatsen, waar spieren, pezen,
beenderen of huid over elkaar heen-

op een tiende van hetveldgewas.
) Slob'
tienden werden doorhetslop (openingin

gli
jden.Verder komen slijmbeurzen voor
op plaatsen,waar de huid herhaaldelijk

Slijmbeurs (ontleedkunde).Een holte

helder,kleurloos,sli
jmerig vochten gele-

den graanschuur) neergelaten en geteld.
Slotschroef(timmerman).Een vierkan-

op het daaronder gelegen been gedrukt
wordt. In gewone omstandigheden is van

ten schroefbout met een grooten,platten
kop.De kantigheid belethet meedraaien,
wanneer de moer wordt aangeschroefd.

ontsteking,dan zietmen een rondezwelling,

Slotschroeven gebruikt men bi
j houtverbindingenenbijhetverbindenvan i
jzer
op hout.

Sluif.Een ruim,zakvormigvingerverband,
dat over den vingerwordt heengeschoven

en met een bandje om den pols wordt
vastgemaakt.

diesli
jmbeurzennietstevoelen oftezien.
Geraakt echter zulk een slijmbeurs in
welke week is.De slijmbeurzen aan de
voorzi
jdevandekniezi
jnhetmeestbekend,
omdat zi
j zoo gemakkelijk in ontsteking
geraken.Bijrundveezietmensli
jmbeurzen
aan de buitenzijde der spronggewrichten;
zijbevatten veelslijm en zijn gespannen.
De boeren noemen ze ,,leggers''.

Slijmvlies (ontleedkunde). Het vlies,

Sluiting.Een U-vormige,ijzeren schalm,

dat sommige lichaamsholten bekleedt.

gesloten met een bout. Omdat de vorm

(M ond,neus,darm,blaas).Bijdelichaams-
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SLIJMZWAMM EN-SMARTEN

openingen gaat het slijmvliesin de huid
OVer.

Slijmzwam men.W ezens,dieopdegrens
staan van hetdieren- en hetplantenrijk.
Zi
jbestaan uitnaaktprotoplasma (levend
eiwit),dus zonder celwand.Dat levende
eiwit vertoont een langzame beweging,

hetvloeitlangzaam verder.Slijmzwammen
doen zich voor a1s een klomp,welke op

geklopteiwitgelijkt,datbijmikroscopisch
onderzoek een groot aantal kernen vertoont.

Zi
j ZJ
j*
n soms fraai gekleurd,

m aar nooit groen, omdat ze geen blad-

groen bevatten. Zij komen overal op
rottende stoffen voor en verbruiken die

als voedsel,nadat ze eromheen zi
jn gevloeid. Een bepaalde soort slijmzwam
komtop run vooren bi
jkoolplanten veroorzaken de slijmzwammen een ziekte,
knolvoet genaamd (afb.blz.268).ln het
najaar droogt de massa uit en vormt

een onderdeel. M en sprak van ,,deelen
en smaldeelen'' en van het werkwoord
smaldeelen in den zin van verdeelen.
Later waseen sm aldeeleen onderdeelvan
een eskader,ook heteskaderzelf,een kleine
vloot,die zelfstandig optreedt.

Smaragd. Smaragd, robijny.saEer en
diamantzijn devierechteedelsteenen.De
anderesiersteenenzi
jnhalf-edelsteenen.Zij
zi
jnminderharddan deechte.Smaragd is
grasgroen;erzijn velegroene halfedelgesteenten,m aar geen evenaart den groenen
glans van smaragd. Smaragd bestaat uit

kiezelzureleemaarde(aluminium oxvde)en
kiezelzure beryl (wit mesaal), evenals
robi
jnensaEer.ToendeSpanjaardenZuidAmerikaveroverden,vondenzijdeinboorlingen in hetbezitvan veelsmaragd.Zij
hebben evenwel nimmer kunnen ontdekken,waardezesmaragd gevonden werd.

Denkeli
jk wasdeze uit Columbiaafkom-

sporen.Somszietmen takken van struiken

stig,waarthansnogveelsmaragd gedolven

meteen klomp slijmzwam omgeven.
Smaad (rechten). Opzetteli
jke aanran-

wordt. Eerti
jds kende men aan den
steen een bijzondere kracht toe. Hi
j

ding van iemands goeden naam of eer
doorten laste legging van een bepaald feit,

methetkenneli
jk doel,daaraan ruchtbaarheid te geven.Ook alis hetgeen ten laste
gelegd wordt, niet met de waarheid in

strijd,dan kan er toch sprake zi
jn van

smaad.lemand,dieaan een oude strafzaak
opnieuw bekendheid geeft,met het doel

iemand persoonli
jk te treffen,maaktzich
schuldig aan smaad en isstrafbaar.Slechts
indien iemand heeft gehandeld in het

algemeen belang,oftotnoodzakelijkezelfverdediging,is smaad noch smaadschrift
strafbaar.
Tegen smaad kan geeischt worden een
gevangenisstrafvan ten hoogste zes maanden of een geldboete van ten hoogste
driehonderd gulden.

Sm ak (landbouw). Een soort zeis. ln
Gelderland is een smak een korte heizeis,
waarmede heidestengels en mos worden

losgeslagen.In deVijfheerenlanden iseen
smak een lange slootzeis, waarmede men
waterplanten in de slooten loshakt en op
den kant trekt.

Smaldeel (vloot).Oorspronkelijk beteekende een smaldeel (uit smal en deel)

zou de lusten vandedraagsterkalmeeren,

zoo dichtte Cats- ,,indien zi
j
hare eerenietmi
jdt,splijthijin honderd
nAaar

stukken''*
De Grieken haalden smaragd uit BovenEgypte aan de Roode Zee.Cleopatra gaf
meermalen haarportret,gesneden in smaragd,aan haar vrienden ten geschenke..

BijdeEgyptischemummiesheeftmenook
smaragd aangetroffen,evenals in de puin-

hoopen van Herculanum en Pompeji.
De meeste smaragd komt uit de groeven
in Columbia.Desteen wordttegenwoordig

in platina gevat.Hi
j wordtaltijd a1seen
zeszijdig prisma geslepen. Lichtgroene
smaragd wordt niet gevraagd en is ook

veellagerin pri
js,dan dedonkere,grasgroene.

Smarten (zeilvaart). Touw bekleeden
metzeildoek,daterin den vorm van een
zwachtelomheen gewonden wordt.
Na het smarten kan het touw gekleed
worden d.i.omwonden met dunner touw

(schiemansgaren).

Ook staaldraad van staand tuig onderhoudt
men met verf, smarting en kleeding. De
smartingwordtgewikkeld van onderen naar
boven,dat is afwaterend.

SM EEDBAAR- SNAARTJE
Smaeedbaar gietil-zer. Een staalsoort,
welke ontstaat door oppervlakkige ontkoling van een gietstuk uit gewoon gietijzer, waardoor de buitenste lagen de

eigenschappen van smeedi
jzerkrijgen.
Gietijzer bevat veelkoolstof en daardoor

is het hard, broos en niet te bewerken.

Nu is het.bi
j gegoten voorwerpen van
geringedikte mogeli
jk,debuitenste lagen

van het gietstuk zacht te naaken.Ilitgeschiedtdoorerkoolstofaan te onttrekken.
Degegoten voorwerpen worden in kroezen
met stoffen, welke veelzuurstofbevatten,

(gemalen i
jzererts, hamerslag, roodijzersteen,bruinsteen)samen gegloeid en dan
langzaam afgekoeld.Dekoolstofderbuitenste lagen is dan verbrand,en hetgehalte
aan koolstoftot 0,3 % gedaald.Daardoor

ishetmogeli
jk,deoppervlaktetebewerken.
Men past deze werkwijze toe op kleine
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dan deegachtig door koolstofverlies en

moestdoorhetoverige ijzerheengeroerd
(gepuddeld) worden,totdat al het ijzer
deegachtig geworden wasenin smeedi
jzer
was veranderd.

Denieuwstewerkwijzeom te frisschen is
die met doorblazing van lucht (zie bij
vloeiijzer).
Snaeerpokken (veeteelt).Een jeukende

uitslag op de huid van jonge biggen.De
uitslag komt meestal voor in den zomer

en bi
j biggen van 2- 5 weken.De huid
wordtvetachtig,kleverig,vuilgrijs,terwi
jl
de haren aan elkaar kleven en in bosjes
overeind gaan staan. Het vuile beslag
droogt op tot korsten.De dieren hebben
buikloop en vermageren.

machineonderdeelen, m oersleutels, ver-

Smeerreep (zeilvaart).Hettouw,waarmedebijhetreven hetachterlijk van het

bindingssokken van pijpen.

zeilop den giek wordt getrokken.

Smeedilzer.Hetijzer,datuitde hoog-

Smeltingswarmte (natuurkunde). De

ovens komt, is niet zuiver, doch bevat
veel koolstof. Daardoor ,
's het hard en
broos en heeft het een laag smeltpunt.

warmte,dienoodig is,om zonderverhooging van temperatuur, een vaste stof in
een vloeistof te doen Overgaan, b.v. de

Het is geschiktvoor gieti
jzer,maar kan

warmte,dieijsvan 0graden noodigheeft,

niet gesmeed worden.Om er smeedbaar

i
jzer van te maken,moetde koolstofer
uit verwi
jderd worden. Die bewerking

om over te gaan in water van 0 graden.

Dezesmeltingswarmtekomtbi
jdestolling
vrijen heetdan stollingswarmte.

heet frisschen. In den frischhaard van

vroeger werd ijzer met houtskoolsamen
verhit,totdat het i
jzer smolt. De lucht,
welke men er op blies,verbrandde tevens

dekoolstofuithetijzer.Doordiekoolstofonttrekking kreeg het ijzer een hooger
smeltpunt, zoodat er een deegachtige
laag op kwam .D ie deegachtige laag werd

doorhetoverigeijzerheengeroerd,totdat
alhetijzerdeegachtig was.Dan werd de
klomp ijzer uit den haard genomen en

tot staven gesnneed.TFoen men steenkool

als brandstof ging gebruiken,zorgde men
er voor, dat de steenkool niet met het

i
jzerinaanrakingkwam.Datwasmogeli
jk

in den puddeloven,welke een werkhaard

voor hetijzeren een vuurhaard voorde
steenkoolbevatte.De heete gassen streken

dan over het ijzer heen en deden het
smelten. Door sterken schoorsteentrek
bevatten die gassen veel zuurstof, welke

koolstof uit het i
jzer deed verbranden.
Deoppervlakkigelaag van hetijzerwerd
W oordverklaring.

Smet(geneeskunde).Huidontstekingter
plaatse waar twee huidgedeelten tegen
elkaar liggen. Smet is een gevolg van
verwaarloozing.

Sm ient.Fluiteend.Een soortwilde eend

met een mooien, bruinen kop (evenals
detafeleend)en meteen oranje kuif.
Ook een slank soortduif.

Sm outwerk. Zetsel, dat niet uit doorloopende regels van dezelfde lettergrootte
bestaat, doch veel regels van ongelilke

lengteen vanongeli
jkelettersoortenbevat.
Een smout,een smoutje is een buitenkansje en hetwoord wordtgebruiktvoor
zetsel,dat gedeeltelijk kan blijven staan,
omdat het bij herhaling gebruikt wordt
voor verschillende opdrachten (familieberichten,rekeningen,aanplakbrieven).
Snaartje.In Overijselnogalgemeen voor
schoonzuster(snaarske).
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SNAFFEL- SNIK

Snaffel(paarden).Trens.Een paardenbit zonder hefboom ,met ringen aan de
einden,zonder kinketting.

en metsneltreinen alléén,wanneerhetgoed
wordt aangeboden op een station, waar

een sneltrein zi
jn loop aanvangt en het

goed moet gelost worden op een station,

Snapkop.Gesnapte kop.Bolvormige kop
van een '
klinknagel, welke kop gevormd

waarde sneltrein zi
jn loopteindigt.

isdooreen snapper(hollen dop),toen hij

snelgoederentreinen (goederentreinen, die
alleen op hoofdstations stoppen).

menaanbijstoomketelsenijzerenbruggen.

Snepen (kuiper). Schuin toeloopend
afwerken van de zijkanten der duigen.

gloeiend was.Heeftde kop den vorm van
een lagen kegel,dan spreektm en van een
riffelkop.Snapkoppen en riffelkoppen treft

A lleen tusschen groote plaatsen loopen

Deduigen zaagtmenuitplatenvan beuken-

Snauwmast(zeilvaart).Bi
jgrootesche-

houtmeteen trommelzaag.De zijkanten

pen wordt soms achter den bezaansmast

der duigen worden gesneept op de sneepbank met een draaienden beitel.De afgesneden driehoeken heeten de snepels.
De duigisdaardoorin hetmidden breeder

(achterste mast) een hulpmast geplaatst,
waarlangs de gaffel op en neer gehaald
kan worden. Die hulpmast heet snauwm ast.

Sneedelen (houthandel). Planken, die

li cm dik zi
jn.
Sneep. Zoetwatervisch van 25- 30 cm
lengte met een puntigen neus en een
donkeren rug, levend in snelstroomend

water.De Visscherijwet bepaalt,dat de
kleinste maat sneep,welke vervoerd mag
worden,20 cm is.
Snees. Een twintigtal haringen, eieren,
appelen enz.ln hetN .-H.Noorderkwartier

iseensneesookeenlandmaat:1/4:ha.
Sneeuwblindheid. Verblinding door de
groote hoeveelheid sterk licht, die een
grootesneeuwvlakteweerkaatst.Desneeuw-

blindeisindenregelslechtskortenti
jdverblind.Deblindheidkan ook bli
jvend zijn,
tengevolge van blijvende veranderingen
in de gezichtszenuwen, die overmatig
werden geprikkeld.

Snelazijn. Azi
jn, welke gemaakt wordt

uit alkoholhoudende vloeistoffen,door ze

over beukenspaanders te laten sijpelen.
Daardoorkomtde alkoholruim metlucht
in aanraking,neemt spoedig zuurstof op

en gaatdaardooroverin azijn.
Snelgoed.Vroegerr,bestelgoed''genoemd.
Benaming der Nederlandsche spoorwegen
voor goederen, die met reizigerstreinen
vervoerd worden In den regel geschiedt
hetvervoervanstukgoedmetboemeltreinen

dan aan deeinden (afb.blz.156).
Snepper (heelkunde). Toestelletje om
een sneedje in de huid te maken.M en
zet hettoestelletje op de huid,druktop
een knop,waardooreen vli
jm naarbuiten
springt. Bij een kopsnepper heeft het
toestelverscheidenvlijmennaastelkander,
welke oppervlakkige huidsneedjes maken.
Terstond wordtop die wondjeseen zuigende kop gezet,waardoordebloeding bevorderd wordt.Ditmiddelwerdvroegerveel
toegepast, toen aderlaten in gebruik was.

Sneu (visscherij).Een sneu iseen dwarsli
jntje aan de beuglijn,dat aan het einde
van een haak isvoorzien.Bi
jdekabel
jauwbeug zi
jn er24 sneuen aan een lijn;bij
de schelvischbeug tweemaal zooveel.

Sneuen zi
jn75cm langenwordengemaakt
van in elkaar gedraaid hennepgaren.In
Vlaardingen en M iddelharnis draait men

sneuen a1s huisnijverheid.
Snik(gereedschapl.Eenbeitel,waarmede

de molenmaker vierkante gaten in de
molenroede hakt,waarin de hekken gestoken worden.
Verderiseen snikeen breede beitelzonder
houten handvat,waarmede de timmerman
balken behakt.
Snikkeren isin Zuid-Holland morsen met

stukjesafgesnedenhout.Snikkersopruimen.
In Noord Holland is een snik een soort

sikkelmetfijne tandjes bezet,om riette
snijden.Ondereen zekel(sikkel)verstaat
men daareen sikkelzondertandjesop de
.

snede.

SNIK- SNUIFKLEP

Snik (visscherij).In Gr.een trekschuit.
Snoekbaars.Roofvisch van donkergrauwe
of groene kleur,die in stroomend water

leeft, doch zeldzaam voorkomt. Zi
j is
40- 50 cm lang.
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traankanaal,de kop is dan ook dik en het
oog zwelttoe.Hetdier kan som sden bek
nietopenen doordezwelling en dekorsten.
De oogen kunnen dichtzwellen, zoodat
het dier geen voedsel kan vinden. Het
verloop verschilt nog a1.Soms ziet men
niets aan het dier,dan dat het nu en dan

Snoepreisje. Een pleizierreisje in alle

gaapt,en na korten tijd is het dood.In

stilte,zooals snoepen ook gebeurt.

zulk een gevalzitten de gele vellen in de

Snoer (tuinbouw).Vorm van een lei-

luchtpi
jp en heeft het dier geen lucbt
kunnen krijgen.In andere gevallen ishet

boom ,bestaande uiteen opgaanden stam

verloop slepend.De dieren sterven vaak

met zi
jtakken naar twee richtingen, z66
datereen soortheg gevormd wordt(afb.
blz.419).

alleen aan uitputting,zi
jeten niet.omdat
de bek pi
jnlijkis.Zijdrinkendestemeer.

Behalve het rechtstaand snoer heeft men

gemaaktdoorhun studie van de hoender-

ook schuinstaande snoeren (tegen een
helling) en vlakliggende snoeren,waarbi
j
de stam rechthoekig geknikt is.

Snorren. Rondri
jden door een koetsier
of een autoverhuurder methetkenneli
jk
doel,gelegenheidtekri
jgen om zijn rijtuig
vooreen ritte verhuren.Omdat de snorders het verkeer belemmeren, is in vele

steden het snorren bi
j politieverordening
verboden.

Snot (hoenderteelt).Snotis een ziekte
bi
jhoenders,diekenbaarisaandeafscheiding van waterig sli
jm uit den neus.

De Nederlanders Bliek en Van Heels-

bergen hebben zich zeer verdienstelijk

pokken,waartegen zi
j een enting hebben
aangegeven, welke geheel te vergelijken

is met de inenting van den mensch met

koepokstof.Zi
j enten met een verzwakte
of gewi
jzigde pok-stof, verkregen van
dtll
'ven.

DezepokstofwordtindeRi
jksseruminrichting te Rotterdam bereid en aan veeartsen
geleverd a1s droge stof en als oplossing.
De entstof wordt op de droge huid van

dedi
jgewreven,nadatereenpaarveertjes
uitgetrokken zijn. Er ontwikkelen zich
dan gewi
jzigde pokken, welke het dier
onvatbaar maken tegen echte hoenderpokken.Ook wordt de entstof welin de

Er is goedaardige en kwaadaardige snot.
Goedaardige snot is een verkoudheid,
welke spoedig overgaat. Kwaadaardige
snot is hoenderpokken,hoenderdiphterie.

huid gespoten. Daar snot gewoonli
jk in

Dezepokken zijn evenals koepokken een
gewijzigde vorm van menschenpokken.

8 centvoor e1k hoen
Het is gebleken,dat de smetstof een taai
leven heeft en lang in de hokken aanwezig kan blijven.Proeven met dieren,
welkeaan hoenderpokken waren gestorven,
leerden,datvliegen en muggen desmetstof

De ziekteverwekker is een hltreerbare
smetstof,een wezen,te klein om door het
microscoop waargenomen te kunnen wor-

den.De verschi
jnselen zi
jn verschillend.
De ziekte begint gewoonlijk met neusuitvloeiing.De dieren schudden met den
kop en vegen den neusaan de halsveeren

af.Deze worden daardoor stoffig. Bij

witte hoenders ziet men dan een vuile
hals, het eerste kenteeken van pokken.
Ook gelevliezen in den bek,en wratten op

kam en lellen zi
jnduidelijkekenteekenen;
wratten zi
jn echte pokpuisten. Verder
ziet men vaak zwelling van de streek der
kaakholten, dus dikten onder de oogen.
Soms zetelt de ontsteking alleen in het

Octobervoorkomt,verricht men de entin-

genin Juli-september.Sedert1925wordt
datin hetgroot gedaan.De kosten zijn

kunnen overbrengen, wanneer zi
j van
een zieke huidplek bloed hebben gezogen.

Zelfszijn muggen 70 dagen naden steek
nog besmetteli
jk. Bloedluizen (kippenluizen)brengen deziektenietover.
Snuifklep (stoomm achine).Een ventiel
Op een Stoomketel. W anneer een stoomketelafkoelt,zalde stoom boven hetwater
verdichten en zal er een luchtledig ontstaan. De snuifklep dient dan om vanzelf lucht in den keteltoe te laten.
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SNOTOLF- SPAANSCHE KRAAG

Snotolf(visscherijl.snotwolf.Een groenachtig,gri
jszwartevischmeteenroodenbuik.
Degraten zijn groen en week,hetvleesch
isslijmachtig.ln Duitschland wordtdeze

op een gaspi
jp,enz.aan te brengen.Het
snijden van een schroefdraad geschiedt
met stalen snijblokken (snijkussens),die
in het sni
jijzer vastgeklemd worden.

draagtin debuikholteeen kliertje zonder

Soevereinen (metaalbewerking). Verwijden van den ingang van een opening

visch meestal gerookt gegeten onder den
naam van Kielsche zeehaas. De visch

uitvoergang, zoo groot als een doperwt.
Dat is een deelvan de alvleeschklier en

bestaatgeheeluiteilandjesweefsel(ziebi
j
alvleesch klier).M en maakt er insuline
uit; het middeltegen suikerziekte.

in metaal. M en gebruikt daarvoor een

boorijzer,datveelgrooterdan de ingang
is,zoodat deze een kegelvorm verkrijgt,
waarin de kop van een houtschroefjuist
past.

Snuit (bouwkunde). De scherpe hoek

Sok.Verbindingsstuk van i
jzeren buizen.

van een schtlin doorgezaagden balk,welke
hoek wordt weggenomen (af
gesnoten) bij
deinlatingineen anderen balk,zooalsbij

tandkas,oogkas)

de verbinding van korbeels(steunbalken)
metkapsti
jlen van een dak.

Sokkel(bouwkunde).Voetstuk (van een
zuil,van een pui),een voetje ondereen
piano (van de sokken loopen).

Snuit (vlasserij).De kortevezels,welke
bi
j het zwingelen van het vlas afvallen.
Van snuit spint men goedkoope garens

(Eng socket: kas, kom van gewrichten,

Soof.M arktwoord voor gulden (uit het
Hebreeuwschezohof:zilverling).

De afval,bij het hekelen verkregen,is
korter en heetwerk.W erk wordtgebruikt
om warme buizen te verpakken,naden te
dichten en matrassen te vullen.

Snijden (verkeersregels).Een verkeerde
wijzevanvoorbijrijden,doorzich vanlinks
te spoedig naar de rechterzi
jde van den
Weg ie begeven,Waardoor gevaar VOOr een

aanrijding ontstaat. Gewoonlijk is de
aanleiding tot snijden de omstandigheid,
dat een automobilistnog juist vöördat
hi
jeen tegenliggerontmoet,een vöörhem
rijdende auto wilvoorbijgaan.

Soortelijke warmte. De hoeveelheid

warmte,welke noodig is,om de gewichts-

eenheidvan een stof(eengram)een graad
in temperatuurtedoen stijgen.
Spaakbeen (ontleedkunde).Een van de
twee beenderen van den onderarm. Het
spaakbeen is verbonden aan den handwortelen isin den elleboog draaibaarom

zijn lengteas,waardoordehand draaiende
bewegingen kan maken. De ellepi
jp is
het andere been; dit beweegt alleen op
en neer in den elleboog.

Snilding(bouwkundel.openingtusschen
twee zijmuren van twee aan elkaargren-

Spaakbeenbreuken kwamen dikwi
jls voor
bi
jautobestuurders,doorterugslaanvanden
slinger bi
j hetaanzetten van den motor

zendehuizen,tesmalom erdoorteloopen.
De inspringende hoeken van de voeting

en we1 tengevolge van overstrekking van
de hand.

van een muur,(dus de hoeken,die ontstaan, doordat de muur smaller wordt

Spaansche kraag. Groote, breede

opgetrokken,dan hetvoetstuk)heetenook
sni
jdingen ofversnijdingen.

neepjeskraag, die in het begin der 17de

Snijzeis (landbouw). Keil. Een kort,
breed, driehoekig mes in een houten
steel,waarmede men langseen gespannen

lijn greppelkanten afsteekt.
Snijijzer (bankwerker). W erktuig,om

schroefdraadwinding op een schroefhout,

eeuw werd gedragen. Op de oudste

doelenstukken zi
jn de dekens en vinders
der schuttersgilden met dezen kraag
gesierd. Later kwamen de platte breede
kragen in gebruik.

Spaanschekraag (heelkunde).Beklemming van den eikel der roede door de
omsnoering van een te nauwe voorhuid,

SPAANSCHE PAS- SPAANSCHE TAKELIN G
tengevolge waarvan een deelvan de voorhuid zuchtig wordt en de eikel als een
Spaansche kraag gaat omsluiten. Veelal
is de vernauwing aangeboren.Hetgeloofs-

gebruik der Joden brengt algeheele omsni
jding van devoorhuid mede,waardoor

de vernauwing geheel wordt voorkonaen.

Spaansche pas (paarden).Een kunstmatige gang van het paard,waarbi
j de
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denok van den boegsprietnaar den voor-

steven even boven water,een i
jzerdraad
ofeen ijzeren stangaangebrachttotsteun

van den boegspriet.Dat is het waterstag.

(Afb.blz.75).W anneer de hoek,diehet
waterstagmetdenboegsprietm aakt,teklein
is, vergroot men dien hoek door een
spreider of uithouder. Die uithouder is
de Spaansche ruiter.

voorbeenen hoog opgelicht worden en
hetpaard zich dansend ofzwevend voort-

beweegt.Bi
j tuigpaarden ziet men dien

pas nogaleens.Nog sterker ziet men die

bewegingenindehoogererijschool(Carré).
De naam is afkomstig uit den tijd van
Karel V en Filips lI, toen er veel aan
paardensport gedaan werd. Het streven

der fokkerij was toen om paarden met
een lichte voorhand en een zware achter-

hand te verkri
jgen, zoodat zij geschikt
waren voor de Spaansche of Latijnsche
rijschool.In den Spaanschen tijd werden
er dan ook veel Spaansche paarden ingevoerd.
Spaansche peper. De spitse hauwen
van een plant,welke behoorttotdenacht-

schaden(afb.blz.469).Deplantstamtuit
Mexico,wordthiertelandewelin tuintjes
gekweekt.Dehauwen zi
jn scharlaken rood,
hebben een brandenden snaaak.s4en ge-

bruiktze onaIndische spi
jzen te kruiden
en ook xzelbijspijzen in hetzuur(haring
op azi
jn).Vroegerwerd Spaansche peper
vervalscht naet rnenie onn ze zwaar te
maken. Hierdoor is wel loodvergiftiging
voorgekonaen.
Spaansche pokken. Syphilis. Na de
ontdekking van Amerika kwam de syphilis
in Europa.De Zeeuwen kregen hun aandeel, toen in 1496 te Arnemuiden 24

duizend Spanjaarden landden,tergelegen-

Spaansche peper.

Spaansche rijst.Ri
jstebrijwordtgekookt
met vanille of citroen,dan gemengd met
suiker, eieren en geklopt eiwit, daarna

wordter in den oven een bruin korstje
op gebakken.

heid van de aankomstvan de dochtervan
den Spaanschen koning,bruid van Filips
den Schoonen.De ziekte,dietoen uitbrak,
werd de Spaansche pokken genoemd of
ook wel groote pokken, daar de ziekte
zich a1seen ongewoon soortpokken voordeed. De gewone pokken werden toen
kleine pokken of kinderpokken genoemd.

Spaansche saus. Bruine, pikante saus,
gemaakt van vleeschnat, bloem en boter,
metSpaanschepeper,laurier,kruidnagelen'
,

Spaansche ruiter (zeilvaart).Bijsche-

om hetuitrafelen tevoorkomen.Degewone

pen met een langen boegspriet is er van

wordt bi
j ossehaas gegeten.
Spaansche takeling (scheepvaart).Een
touweinde, waarvan de strengen terug-

geslagen en door de lussen gestoken zijn,
zooalsdatbi
jeen splitsgebeurt.Ditdient
takeling (omwinding metgaren)isnetter.
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SPAANSCHE VLIEG- SPARDEK

Spaansche vlieg. Een kever van 2 cm
lengte,metglanzende,zwart-groenevleugelschilden,die in Zuid-en M idden-Europa
op boomen leeften daar soms in grooten
getale voorkomt,zoodat de lucht er soms
met hun geur bezwangerd is.M en vangt
ze als meikevers, door ze 's morgens

vroeg,alszenogstijfen traagzi
jn,van de
boomen te schudden. Zij worden dan
gedroogdenverkocht.Zi
jbevatteneenstof,
welke blaren op de huid trekt. Vroeger
maakte men veêlgebruik van Spaansche-

vlieg-pleisterom pijnen afte leiden.
Spaansche zeep. M arseilliaansche zeep.

Uit zuivere olijfolie bereide zeep,welke
vri
j is van loog.Deze zeep is bijzonder
geschiktom erfijne,geverfdevoorwerpen

vlakten te verven,om verscheverfstrepen

weg testrijkenen om denervenvanhoutsoorten in verfna te bootsen.

Spanribben(bouwkunde).Langebalkjes,

welke de panlatten van het dak dragen.

Zi
j worden ookdaksparren genoemd,omdatmen bijloodsen en stallen erdikwijls
rechte,fijne stammen van sparreboomen
voor gebruikt.

Spanschroef. W antschroef, trekschroef.
Een bout, waarvan één eind van rechtschen en één van linkschen draad is voorzien.Aan weerskanten is een lange moer
met een rechtschen en meteen linkschen
draad. Draait men den bout rond, dan

komen de moeren dichterbi
jelkaar.Dit
werktuig wordtgebruikt bi
j het spannen

en wollen stoffen, die door loog licht
aangetast worden,mede te reê
lnl
*gen.

van hetwantop schepen en als onderdeel

SPZanSC; groen. Gfoenspaan, een Zeer

van ijzeren kappen van gebouwen (afb.
blz.224),

oudeverfstof,bestaandeuitbasisch azi
jnzuurkoper en verkregen door azi
jnzuur

Spant (scheepsbouw). De gekromde

op koperte laten inwerken.Spaansch groen

latten van esschen- ofeikenhout,die zich

deedaldienstbi
jhetschilderenvankamerwanden in den Romeinschen ti
jd.Tegen-

bijhouten schepen aandebinnenzi
jdcvan

woordig wordt deze verfstof weinig meer
gebruikt,omdat de kleur nietlevendig is.
De groene roestlaag, die op koper door
inwerking van de buitenlucht ontstaat,
is koolzuurkoper.

Spaansch krijt.Venetiaansch kri
jt,kleermakerskrijt. Een platte schi
jf speksteen
ttalk),die de kleermakers gebruiken om
de maten op de stofafte teekenen.

Spakerig.Droog,uitgedroogd,dor,bros.
Spakerigekeel.Dehuid isdroog en spakerig. Spakerige lucht. Spakerige lippen

(inN.-H spreektmenvanstripschelippen).
Spalk (heel
kunde). Een plankje, een

lat,een strook van een of andere stijve
stof,waarop men gebroken ledematen ver-

bindt,om de breukstukken bijelkaarte
houden.Eigenli
jk een gespleten stukhout.
Spalken is splijten,spouwen.

de huidplanken bevinden en die van het
ééne boord naar het andere loopen.
Spanzaag. Een smalle zaag, welke aan

weerszi
jden gevatis in heteind van een
houten eindstuk, dat dwars op de zaag
staat.In het midden van de eindstuk-ken

is een dwarse verbinding, evenwi
jdig
aan het zaagblad en de andere einden

zi
jn metelkaarverbondendooreen touw,
waarmede de zaag gespannen kan worden.

M en maaktdaarbi
jgebruikvan een woelhoutje (afb.blz.266).
Spar (bouwkunde). Lange dunne stam

van een sparreboom .M enonderscheidtnaar

de zwaarte: sparren, juffers, kolders,
ellens en heipalen. Sparren zi
jn geheel
rond, niet beslagen (vierkant behakt)
aan den voet,zooalsjuffers en kolders.
M en gebruiktzevoordaken (daksparren).
In Gelderland heeten ze sporen.

Spardek (scheepsbouw). Het tweede

Spalter (huisschilder). Platte, breede
verfkwast met lang veerkrachtig haar,
dat in een blikken bus gevat is. M en
gebruikt den spalter om groote opper-

dek van een schip mettweeofdriedekken.
Het onderste dek heet tusschendek, het
tweede spardek en het derde bovendek.

Bij groote passagiersschepen zijn er veel

SPAT- SPEKBOKKING
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meer dekken. De bovenste dienen voor

van aderen.Zijveroorzakenjeuk en sonas

passagiersverblijven.M ennoemtzeA-dek,

beenzweren en bloedingen en konaen
nneestal aan de onderbeenen voor,vooral

B-dek enz.

bijkraamvrouwen.
Spat (paarden). Een beenwoekering
(geen ader) aan den voorkant van het
spronggewricht bij paarden. Deze beenwœkering is een harde,beenige,dikwijls

pi
jnlijke verdikking,soms zoo groot a1s
een vuist, welke vaak kreupelheid veroorzaakt. W anneer het paard eenigen

ti
jd geloopenheeft,vermindertdekreupel-

Spatel. Een mes met een breed, plat
einde, waarmede men stopverf, zalf en

dergel.uitstri
jkt.

Tongspatel: een lang, plat, mesvormig
instrument, waarmee de arts de tong
neerdrukt,om in de keelte kunnen zien.

heid.Hoe grooter de verdikking is,deste
minder last heefthetpaard ervan.Kleine
spatten herkentmen doorvan den schouder
van het paard naar den binnenkant van
het spronggewricht te zien. Dan is een

Speerhaak (bankwerkerij). Een klein
aambeeld metlange hoorns(zijdelingsche
punten).Soms heeft een speerhaak één

geringezwelling reedsduideli
jk zichtbaar.
Een spat vermindert de waarde van een

en daarom klemtmen hetvastin de bankschroefen bewerkter bladkoper en plaat-

paardzeer.M en zietzemeestalbi
jzwakke

ijzerop.(lok goudsnaeden gebruiken een

erfeli
jkheid niet zonder beteekenis. Ook

vastgezetop een houten blok.Zijklinken
eri
jzeren banden voordevaten op.

oorzaak isdan ongelijke belasting van de

SPeermaat(bankwerkerijl:Meetgereedschap bi
j het uitdraaien van motor- en

gewrichten.De oorzaak ligt in hoofdzaak
in het gestelvan het dier,maar ook isde

verkeerde beenstanden geven aanleiding
tot spatten; reebeenen, schuifels, hazehakken gaan er vaak mee gepaard. De

deelen van het gewricht, waarvan beenprikkeling en beenwoekering de gevolgen

zijn.Somslooptereen aderjuistoverde

barde verhevenheid.Die ader noemtmen
de spatader, maar deze heeft voor
overigenietsmetdespattemaken.Vroeger
meendemen,datdie ader de oorzaak van
de spatwas.M en paste daarom weleens
een operatie op den adertoe,welkeoperatie men ,,korten''noemde:de ader werd
dan voor een deelweggenomen.

Bijmenschen komtdezelfdeziekte onder

dezelfde omstandigheden voor en uit

zich dan voornameli
jk in kraken van gewrichten,stijfheid,beenwoekeringen.Bewegen van het gewricht veroorzaakt pi
jn,
welke vaak na eenigen tijd verdwijnt.
Men spreekt dan wel van knobbeljicht
(geen echte jicht)ofvan rheumatiek.De
wetenschappelijke naam is misvormende
gewrichtsontsteking.

Bolspatten zijn geen echte spatten (beenwoekeringen),maar uitzettingen van het
kapselvan het spronggewricht.Eigenlijk
zijn hetspronggewrichtsgallen.Zi
jkomen
eveneens bi
j zwakke gewrichten voor.
Aderspattenbi
jmenschenzijnuitzettingen

ronden en één vierkanten hoorn. Het

aambeeldje isteklein om stevig te staan

kleinen speerhaak
Kuipersgebruiken een grooten speerhaak,

stoomcylinders.Het is een rechte staaf,

aan weerszijden voorzien van een stompe
punt.De staaf wordt van tijd tot tijd

in het midden van den cylinder gepast,

om na te gaan,of de vereischte wi
jdte
bereiktis.Voor elke bepaalde middellijn

moet dus een speermaat vervaardigd
worden.De speermaat doetdan voor het
uitdraaien vanverscheiden cylindersdienst.
Speerreep (visscherij). De dubbele

langeli
jnmetkurkenertusschen,behoorend
bi
j de haringvleet.De netten zijn met
dunnetouwtjes(stalen)aan den speerreep
opgehangen.De speerreep hangt op zijn
beurt met dunne touwen van 7 meter

lengte (seizings) aan den reep.De reep
zelf wordt opgehouden door drijvende
tonnen (breels).Zie vleet.

Speetjespaling.Mootjes paling aan een
stokje geregen en gebakken.
Hetspeetjeiseen houtje,ongeveer15cm
lang.

Spekbokking. Een groot soort haring,

diein Noorwegen in defjorden gevangen

SPEKDAM M EN- SPIE

wordt.De ploren speuren naeteen kijker
den ondiepen bodena na en vangen de
haring naet den zegen.Daarna wordt ze
ongekaakt gezouten en naar ons land

vervoerd, waar ze gerookt wordt. Zi
j

is zouter dan onze harde bokking.Spekbokking isdusnietde gewone l4oordzeeharing.

Spekdam men (bouwkunde).Bijgroote

fundeeringsputten houdt men alleen de
gedeelten droog, waarin gewerkt wordt.
M enverdeeltdaartoedenputdoordamme-

tjes,die spekdammen heeten. Is echter
de hoogte van het te keeren water te

groot,danbezigtmenkistdammen,(waterkeeringen, genaaakt van twee planken

schotten metaardeertusschen).
Spekdammen heeten ook de dammetjes,
die men bij het uitgraven van kleiuit
buitendijksch land laat staan, om den
graafput droog te houden. Later bevorderen de spekdammen het dichtslibbçn
der putten.

Speksteen. Een delfstof,bestaande.uit

kiezelzure majnesia,in samenstelling verwant met asbest en meerschuim. M en
vindt het als klompen van een vettige,
zachte,witteofgroenachtigestofin Saksen,
Beieren, Zuid-Afrika en China. Uit de
mooistewittestukken maakte men vroeger
beeldjes. Bekend ZiJ'n de Chineesche

beeldjesvan speksteen:despekmannetjes
en devaasjes,huisjes,aapjesuitspeksteen
gesneden. De Chineesche speksteen is
daarvoor zeer geschikt,omdat ze hard is.
Zachte soorten maalt men tot poeder en

men krijgt dan talk,die gebruiktwordt
als gli
jpoeder ln handschoenen, strooipoedervoorzuigelingen,smeerpoedervoor

kleermakerskrijt gebruikt. Men spreekt
ook wel van Venetiaansch kri
jt en van
Venetiaansche talk,omdat de handelaars
uitVenetiëde stofvoorheteerstin Europa
aanvoerden.Doorgloeiingwordtspeksteen
zoo hard,datmen erglasmeekan krassen.

h4en naaaktbranders en pi
jpekoppenvan

speksteen en, daar deze stof bovendien
de electriciteit slecht geleidt,ook schakelborden en vloertegels. Speksteen wordt
door zuren niet aangetast.

Spektorren. Zwartbruine kevertjes van

7 mm lengte meteen lichtbruinen dwarsband, welke door eenige zwarte stippels
is geteekend, over den wortel der dekschilden. Deze kevers leggen hun eieren
in M eiop spek en rookvleesch.De larven
eten van hetspek,vervellen en verpoppen
dan in September.
M en beschermt vleeschwaren tegen spektorren,door ze te omhullen met gaas.

Spelt(landbouw).Een grovetarwesoort,
die op kalkhoudenden grond groeit en
veelin hetNoorden van België verbouwd

wordt.Despeltaariszeerbroos,depakjes
laten veelruimte aan de spilvri
j,de aar

is langer dan die van gewone tarwe en

ook dunner.Zijhangtbijhetri
jpen sterk
voorover. De kafjes laten moeili
jk van

den korrel 1os en daarom eten de vogels
er nietvan.Erisgebaarde en ongebaarde
spelt,dus met en zonder naalden aan de

kafjes.

Van speltstroo vlecht men hoeden.

Speun (meubelmaker). Kastspeun.
Draaiinrichting van een deurtje met
stiften gat. Een kleine stift wordt m et

een metalen plaatje op den bokenrand en

machines,alsblanketsel,alspoli
jstmiddel

op den onderrand van de deur bevestigd

beeldjes van te maken, welke gebakken

gemaakt.Destiftendraaiendanin degaten.

en alsvulmiddelvoor papier.Het poeder
wordt wel met klei vernaengd, ona er

kunnen worden.Talk isverdereen middel
om vetvlekken uit geweven stoffen of uit

marmer te verwijderen. Men wrijft de

vlek metpoederin,legtereen papierover

endrukteenwarm strijki
jzerophetpapier.
De vlek verdwi
jnt dan onmiddellijk.
Ook kan men de vlek herhaaldelijk met
poeder inwrijven en na eenigen tijd uitborstelen. Zacht speksteen wordt als

enindeomli
jstingvandedeurwordt,onder
en boven,een plaatje met een gat vast-

Spie (werktuigkunde).Een wigvormige,
vierkante pen,die dient,om een wielom
een asvastte klemmen en die daartoe in
het spiegat tusschen wielen as gedreven
wordt.

Spie (dieventaal). Cent, ook posser,
schrabber, spaander, spak of koperlap
genoemd.

SPIEGEL- SPIERING

Spiegel (machinebouw).Het deelvan
den stoomcylinder, waar zich de stoompoorten bevinden voordestoomverdeeling.
Door een op- en neergaande beweging
van de stoomschuif langs den cylinder,
wordtde stoom beurtelingsvöören achter

den zuiger toegelaten.Deze schuifglijdt
langs een vlakken kant(den spiegel)van
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Spiegelijzer.W anneermen i
jzer,datuit
denhoogovenkomt,snelafkoelt,danblijft
een groot gedeelte van de koolstof,welke

zich in hetijzerbevindt,scheikundig aan
het i
jzer gebonden.Dat ijzer is wit op
de breuk en heefteen kristallijnen bouw.
M en noemthetwitgieti
jzer.

den cylinder.

Koeltmen echterlangzaam af,dan scheidt
zich een groot deel van de koolstof af

Spiegel(scheepsbouw).In hetalgemeen

a1sgrahet,waardoorhetijzergrauw op de
breuk wordt.Ditisgrauw gietijzer.

is een spiegeleen platte kant,die in het
gezicht komt.
In den scheepsbouw isde spiegelhetachterste deelvan een schip,voorzoover dat
boven wateruitkomt.Vroegerwaren platte
spiegelsalgemeen.Deoudeoorlogsschepen

ishetmogeli
jk,doorbijmenging van man-

hadden fraaibewerktespiegels.In den ti
jd
van de Republiek hadden ze den zeeleeuw
in den spiegel,m et het zwaard in den
opgeheven poot.

Nu heeft mangaan de eigenschap de afscheidingvan grahettebelemmeren.Aldus
gaan en snelle afkoeling,alle koolstof in

verbinding met het i
jzer te laten.Zulk
ijzerheetspiegeli
jzer.Hetheefteenkristalli
jnen bouw,debreuk isschelpachtig(met
kringen),tinwit en glinsterend.Het bevat geen vrijgrahet.Hetisde grondstof
voor staal.

Menbouwtthansjachten,sloepen en roeibootjes met platten spiegel,omdatdeze

Spiekolie. Goedkoope lavendelolie, die

bouw eenvoudig is.

in Zuid-Frankri
jk uiteen bijzondersoort

Spiegel (tuinbouw). Sommige soorten
rupsenbli
jveninhuneerstejeugdbi
jelkaar.
Zulk een groep heet een rupsenspiegel.

Spiegel (bouwkunde). Het binnenveld
van een deur, de vlakke zi
jde van het
paneel,binnen de bossing (schuine kant).
Spiegel (veeteelt). Melkspiegel. Het
m iddendeel van de billen van een koe
van de klink tot het uier,waar de haren

vandemiddelli
jn afzi
jn gerichten in een
haarwervelovergaan,in tegengestelde rich-

lavendel, lavendula spica, bereid wordt,
door overhaling met water. Spiekolie
wordt gebruikt, om olieverf, welke als
grondlaag dient, te verdunnen, waardoor de verf spoediger droogt en minder
kansop rimpelsgeeft.In datopzichtheeft
dus spiekolie dezelfde werking a1s terpen-

tijn,petroleum,kamferolie.Kunstschilders
gebruiken vaak spiekolie; te veel geeft
echter barsten in de verf.

Veelalisspiekoliemetterpenti
jnvermengd.
Spier(houthandell.Lange,dunnesparre-

ting,naardemiddelli
jn toegericht.Vroeger

stam .

de melkrijkdom van de koe af.Tegen-

Spier (scheepvaart). Bij de zeilvaart

gaarne.

laadboom, welke in bijzondere gevallen
wordt gebruikt bij het laden en lossen

leidde men uitde lengte van den spiegel

woordig ziet men een langen spiegelnog

Spiegelglas. Gegoten glas, dat door

slijpenenpolijstengeheelvlakisgeworden.

Spiegelglas kan in allerleidikten en afmetingen geleverd worden.M en giethetglas
op eenm etalen plaatmetopstaandekanten.
Nahetuitgieten roltmen hetglasmeteen
metalen roluit en na bekoeling gaat men

waseen spiereen rondhoutin 'talgemeen.
Thansis een spier een zware,holle,stalen
van zware lasten. Deze spier rust met
een zwaren lummelop het dek en wordt
van boven in den vereischten stand opge-

houden door een vijf- of zesschijfsji
jn,
de hangerjijn (takelblokh
,.

aan hetslijpen en polijsten,waardooreen

Spiering (visscherij). Een vischje,dat

derde van de dikte verloren gaat.
Gewoon vensterglas is niet gegoten,maar
geblazen ofgetrokken.

leeft voornameli
jk in zee,evenals zalm,

tot de zalmachtigen behoort. Spiering

trekt in den nawinter onze zeegaten in,

SPIERSUIKER- SPINT
om in hetvoor-iaarhoogerop kuitte schieten. Evenals zalm heeft spiering een
kleinevetvin,a1stweede deelvan denrugvin.Deschubben glanzen nieten daardoor

li
jktde visch doorschi
jnend.De kleur is

portaalvormt.In hetonderste deelvan de
spinde wordt het eten bewaard, in het
bovenste deelstoffen en naaigerei.
In Zeeland wordt het woord algemeen
gebruikt.

lichtrood meteen blauwachtige streep over

denrugen langsdezijden.Spieringwordt
gebakken gegeten. De vischlucht van

spiering isbi
jzondersterk.
Spiersuiker.Glycogeen.Dierlijke suiker.
Bi
j de suikerstofwisseling (vertering van
zetmeelachtige stoffen)wordthet zetmeel
in het voedsel veranderd in druivensuiker, die in het bloed van den darm
wordt opgenomen, welk bloed door de
poortader naar de lever gaat.ln de lever
wordt die druivensuiker voorloopig be-

waard,natezijn veranderd in spiersuiker
(een zgn. polymeer van druivensuiker:
een stof, waarvan de moleculen uit verscheidene moleculen druivensuikerbestaat

en die zwaarderis).Druivensuikerisde
brandstof voor de spieren,de krachtbron
der spierwerking.De toevoervan druivensuiker naar de spieren wordt geregeld
door een ingewikkelde samenwerking van

Zeseinder.

dealvleeschklier,deschildklier,debi
jnieren
en het zenuwstelsel.Alnaar de behoefte
staat de lever spiersuiker af,welke weer
druivensuiker wordt en in de spieren
verbrandt. Storing van die samenwerking
is de oorzaak van suikerziekte.

Spinet (muziek).Een snareninstrument

Spieshert.Hertmeteen spiesgewei, het

houtfijngeraspt.

eerste gewei van het edelhert. Het heeft
rechts en links één punt.In het tweede

jaarkrijgthetherteengaffelgewei,vervolgenswordtheteenzesender(afb.blz.474),
dan een achtender enz.Som s komen 26
enders voor.Het aantal takken is echter

geen zekere aanwijzing voor den leeftijd,
omdatin magerejaren ofbi
j ziekten het
aantaltakken onveranderd bli
jft.

met toetsen,voorlooper van de piano.

Spinhuis. Vrouwentuchthuis in vroeger

tijd,waar de vrouwen aan hetspinnen

gezetwerden.In derasphuizen werd verf-

Spint(houthandel).Hetbuitenste,lichter gekleurde hout van den stam taf'b.
blz.191),Hetbinnenste,bruin gekleurde
houtheetkernhout.Hetlaatsteiszwaarder,
harder, duurzamer, donkerder dan het
spinthout.Het spinthout heeft houtcellen
met levend protoplasma; het kernhout
heeft verdroogde houtcellen,waarvan de

oorspronkelijke inhoud isvervangen door

Spinbol.Een watermolentje.Spinnen is
draaien (a spin on a wheel:een hetstochtje).Boliseen houten stam (vergel.
boleindevan een tak,van een takkenbos).

hars, kalk,kiezelzuur of gom . Vandaar,
dat kernhout duurzamer is.
De grens van spint en kernhout ligt niet

Spinde (meubel). Provisiekast,linnenkast.In de Oostelijke provinciesstaatde

boomen hebben een overgang van spint

spindevaakvöördedeur,zoodatdeachterwand van de spindemetdedeureen soort

altijd op een jaarring,hetgeen vooralbij
iepenstammenduideli
jktezienis.Sommige
enkernhout.M ennoemtdathoutrijphout
endeboomen,diezulkri
jphoutindenstam
hebben, noemt men rijphoutboomen:

SPINT- SPLITPEN
deesch,de wilg en de iep.In den houthandel eischt men soms hout,vri
j van
spint. Dat is hout m et veel kernhout,

waarvan men het witte buitenstrookje
verwijderdheeft.Bi
jnaaldhoutwordtdie
eisch nooit gesteld, omdat naaldhout

Spint (maat).Een twintigste deelvan
een hl(inhoudsmaat).
Eenvi
jftigstedeelvaneenha(vlaktemaat).
Van oudsdrukte men de oppervlakte van
een stuk land uitin de hoeveelheden zaaizaad,welke men ervoor noodig had.Er

weinig kernhout heeft.Blauw spint(afb.
blz.475) en dubbelspint zijn teekenen

gaan tien schepels zaad of vijftig spint

van bederf door schimmels.

Dezematen zi
jn in Saksische streken nog

Blauw spint komt bi
j grenenhout voor.
De vorming van kernhoutbegintnietbij
alleboomen op denzelfden leefti
jd en ook
de grondsoort heeft invloed op de kernvorming.Het spoedigst ontstaat kernhout

bi
jden lork,den douglasden enden acacia
(schotdoorn). Bij den groven den komt
hetkernhoutlaaten bi
j de spar in het
geheelniet (vurenhout heeft geen kern).
,

in een ha.Er gaan 20 spintin een mud.

in gebruik.

Spit (geneeskunde). Plotseling opkomende pi
jn in delenden,tengevolge van
een rheumatiscbe aandoening van de rugspieren ofdoorvermoeienisofdoor beide

te zamen.De pijn wordt vooralgevoeld
bi
j beweging.
Spitsroeden. De korte roeden, welke
men vroeger gebruikte,om soldaten te
straffen. M en liet dan een soldaat, die
spitsroeden moest loopen, met blooten

rug tusschen een dubbele rij van zi
jn

kameraden doorgaan, die ieder van een
roedevoorzien waren.Elkesoldaatgafdan
den gestrafte een klap met de roede op
den rug.
Spliterwten. Groene erwten worden in
een metalen trommel geraspt,gepeld en

geschuurd tot ze glad zi
jn en in twee

zaadlobben uiteenvallen.Parelerwten hebben dezelfde bewerking ondergaan,doch

korter,waardoordelobben aaneenblijven.
M en voertveelspliterwten naarFrankrijk
uit.

Blauw Spint.

Spint (tuinbouw).Een spinnende mi
jtsoort,geelvan kleur,welkeaan de onderzi
jde van bladeren leeft; sappen zuigt
en een meelachtig poeder vormt. De

bladeren verwelken.Bijpereboomen veroorzaaktdezelfde mi
jtde zgn.pokziekte.
Spint houdt van droge lucht en daarom
vindtmen zevooralin koude kassen.M aar

ookopplantenindeopenlucht(sni
jboonen,
appelen, pruimen, perziken, kruisbessen,

erwten)komtspintvoor.
Menbestrijdtdezemi
jtdoorbespuitingmet
zwavellever en meelwater.In kassen met
tabakaftrekselen naftaline.

Splitleer. Leer, dat verkregen is door

spli
jting van huiden.Schapensplitleer is
afkomstig van de zeemtouwerij,waar de
schapenvellen worden gespleten. Alleen
debinnenlaag wordttotzeemleerverwerkt
door kneden met traan. De buitenlaag

wordtgelooid metsumak (uitSicilië)en

doorboekbinders,hoedenmakersenschoenmakers gebruikt.Splitleer is zeer dun.
Splitpen.Een metalen pen,die overlangs
gespleten is.Steekt men zulk een splitpen
dooreen opening en buigtmen de beenen
van de pen iets uitelkaar,dan kan depen
niet uit de opening vallen.Een splitpen

wordt gebruikt als borg (borgpen), dus
om te verhinderen,dateen andermetalen
onderdeellosraakt.
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Splits. Blijvende verbinding tusschen
twee touwen (een ti
jdelijke verbinding
geschiedtmeteen knoop).Bi
jhetsplitsen

Spoelworm en.Bleekroode,rolrondeingewandswormen vaneenigedecimeterslengte,
puntig aan de einden,welke wormen veel-

wordteen eind van het touw in strengen
gescheiden en elke streng in de richting
van het eind af, onder een lus van het
tweede touw gestoken. Een oogsplits is

vuldigbijkinderenen bijonzejongehuis-

een bli
jvende lus,aan heteind van een

veroorzaken zi
jvoedingsstoornis,walging,
braakneiging,sni
jdingen,duizelingen.Dikwijls kruipen zij door de neusopening
naarbuiten.Somszietmen jonge dieren,

touw.Is hettouw stug en hard,dan licht

men delussen op meteen marlspi
jkerof
splitshoorn.(afb.blz.394).

dieren voorkomen en in den inhoud van

den dunnen darm leven.Hetzijn in den
regel onschuldige parasieten, maar soms

welke spoelwormen hebben, vermageren,

Splijtzwammen.Bacteriën.Zi
j worden
zoo genoemd,omdat zij zich vermenigvuldigen door splijting,deeling,in tegen-

terwi
jldebuikdikis.Elkediersoortheeft

vermenigvuldigen.Desplijtzwammenhebben den vorm van een staafje,eenbolletje

de eieren dan kan aantreffen.Het wijfje

stelling met gistcellen, welke zich door
knopvormingenafsnoeringvan deknoppen

of een spiraal. Schimmels behooren tot

een anderegroep (draadzwammen).
Het gebruik van het woord spli
jtzwam
in fkuurli
jken zin voor iets,dat spli
jting
veroorzaakt, is dus slechts in zooverre

juist, dat de bacteriën zich op doode
stoffen voortplanten en deze vernietigen,

ontleden.Spli
jten doen ze andere dingen
niet,ze splijten zelf.
Spoel. Rolrond voorwerp. Cylinder. De
pen van een vogelveer.Spoelin een naaimachine,in een weefgetouw.

Spoeling.Draf.Afvalvan spiritusfabrie-

een eigen soortspoelworm .De aanwezigheid van spoelwormen in den darm ,kan
worden aangetoond door microscopisch
onderzoek van de ontlasting,waarin m en
van den spoelworm legt n1.buitengewoon
veel eieren, soms meer dan haar eigen
lichaamsgewicht. De aanwezigheid van
zelfs een enkelen spoelworm verraadt

zichdanookaltijd.Vindtmengeeneieren,
dan zi
jn erook geen spoelwormen in den
darm. Reeds Leeuwenhoek,de uitvinder
van het microscoop, hield zich met het
onderzoek van spoelwormen bezig. De
eieren, Npelke in vochtige onngeving lang

goedbli
jven,kunnen met.water(groenten,
appels)weerinhetlichaam komen en zich
gaan ontwikkelen en doordat de mest
van dieren vaak in den groententuin konat,
gaan die eieren lichtop de groenten over.

Vooreenigejarenheeftmen op heteiland

ken,in hetbijzondervanjeneverstokeri
jen
(graanspiritus).Hetzetmeeluitdegranen

Terschelling een uitgebreide besmetting
met spoelwormen vastgesteld. Van vele
personen werd de ontlasting onderzocht.

maaktmen eenpap,waarbi
j gist gevoegd

Te M idsland hadden 36 % der onderzochten spoelwormeieren in de ontlasting
en te W est-Terschelling 82 %.Hetbleek,

verandert door de kieming in moutsuiker
en druivensuiker.Van het gekiemde graan
wordt.Door de gisting wordt moutsuiker
in alkoholen koolzuurgesplitstDealkohol
wordtdooroverhalinguitdepapgewonnen

en wat er dan overblijft.heet spoeling.
Deze bevat nog een deelvan hetzetmeel,
alhet eiwit en alhet vet van het graan.
Hetiseen goed veevoeder,maar hetmoet
versch, liefst warm gevoederd worden,
omdat het snelbederft. In de omstreken
van Schiedam voert men het algenaeen
aan hetvee (spoelingboeren).(ledroogde
spoeling is aan de fabrieken ook ver-

kri
jgbaar.
Afval van bierbrouwerijen heet bostel,
eveneens een veevoer.

dat men daar algemeen beer als meststof
in de groentetuinen gebruikte.
De eieren, welke opnieuw in den darm
komen, hebben een merkwaardigen ontwikkelingsgang. De larven, welke zich
daaruit ontwikkelen, dringen door den
darmwand heen, geraken in het bloed,
zwerven door lever en longen en komen
ten slotte in den darm terug.
Bij honden geven spoelwormen soms
kranapen. sfen is gewoon,jongehonden
op gezette ti
jden een wormkuurte laten

ondergaan. Een bezwaar hiervan is, dat
men dan het geneesmiddelook geeft aan

SPON- SPRENKEL
dieren, die geen spoelwormen hebben,
te meer, daar de honden, doordat het
middeleenigszins vergiftig is,er eenigen

tijd door van streek zi
jn.Bij dieren en

menschen heeft m en waargenomen, dat
onder den invloed van een algemeene
ziekteofdoorwormmiddelen,velewormen

tegelijk werden afgedreven en samenklonterden tot een bal, welke den darm

verstopte,hetgeen bij operaties,bi
j li
jkschouw ofuitdeverschijnselen bleek.
In den regel brengen spoelwormen het
leven nietin gevaar,maarwelverzwakken
zijhetgestelen maken zehetlichaam vatbaar voor besmetting met kiemen van
andere ziekten: honden methondeziekte,
kalveren en varkens met borstziekte enz.

houtspaan. Eng. spoon : lepel, van denzelfden wortel als spade.
De veeqmodder wordt met een baggerwerktuig in een houten bak met water
gemengd, op een droogveld uitgespreid,
vastgetrapt en dan gestoken.

Spoor (bouwkunde). Dakspoor, dakspar.Een derrechte,langespieren,meestal
sparrenstammen, waarop de panlatten

van een dak zi
jn gespi
jkerd.
Spoorbanket. Gebak in den vorm van

staven,geli
jkend op boterletters.Volgens
de Boterwet mogen in boterlettersgeen
andere vetten dan boter verwerkt worden, omdat anders de naam misleidend

zou zi
jn. Indien het gebak als banket
Spon (kuiper).Houten stop in hetspongat van de bondelduig van een vat. De
bondelduig is de duig,waarin het spongat
geboord is. Door het spongat wordt het
vatgevuld.Hetspongatkan gesloten worden met een spon, een langwerpige,
k
eg
elvo
re
mi
ge,
uhi
tejf
nvor
st
opg o
bo
m,
di
me
erho
sc
mi
isf.met een

Sponning(bouwkunde).Desleuf,gleuf,
groef, welke de randen van een schuif-

raam omvat.Bi
j een schuifraam gaathet

wordt verkocht, geldt de bepaling niet.

Spoorstok (paarden). Zwing; zweng,
knuppel.Dwarshout,in hetmidden draai-

baar aan hetlemoen tde boomen)bevestigd en waaraan de strengen van het

tuig worden vastgemaakt (afb.blz.135).
Als het paard trekt, gaat de spoorstok
heen en weer,waardoorverhinderd wordt,

dathethaam bijelken stap,overdeborst
van het paard schllift.

raam in de sponning op en neer.
De groef in den zijkant van een plank,
bestemd om de m essing van een andere
plank op te nemen,zoo dat een aaneensluitend vlak verkregen wordt.

Spouw (bouwkunde).Spleet,van spou-

Dehoekindestijlenvan een raam,waar-

doordat het regenwater alleen in den
buitenmuur trekt. De metselaar moet er
voor zorgen, dat de beide muurvlakten
elkaarnergens raken,of doorkalk verbonden worden, anders ontstaat een brug,
waarover het water naar binnen trekt.

tegen de ruiten met stopverf bevestigd
worden.
De inspringende hoek in een deur- of

vensterkozijn of in een muur,waartegen
de deur of het openslaand raam bi
j het
sluiten aanslaat.

Sponsen. Zeer lage diervormen,levende
in de holten van een eiwitachtige stof,

welke zi
j zelf afscheiden.De stof wordt
gesteund doorafzettingen van kalk,kiezelzuurofhoorn,welkeafzettingen men erin

wen:splijten.Een ruimte tusschen twee
dichtbi
jelkaargemetseldehalfsteensmuren,
een spouwmuur. De spouw heeft het

voordeel,datdebinnenmuurdroog blijft,

Sprang.Sprant.Zijstroompje.Eennieuwe

sprang graven voor de watervang van een
waterleiding.

Sprenkel.Tweetouwen,die een hoek met

aantreft,alskalklichaampjes,kiezelnaalden

elkaarvormen (V ofY vorm).Een gierpont beschri
jfteen kring om het anker.

draden zijn bruikbaar als badsponsen.
Kalk-en kiezelsponsen zi
jn hard en bros.

dat midden in de rivierligt.De reep verbindtankermetpont,en ismeteen sprenkelaan de pont bevestigd.

Sponturf. Baggerturf, de beste soort.
Spon is het Friesche woord voor spaan,

W ilmen eenschip,.
dwarsvoorzijnanker''
(dat is dwars op de richting van de

ofalshoorndraden.Desponsen van hoorn-
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ankerketting) vastleggen, dan legt men
een sprenkel op den tros, die anker en
schip verbindt.

Sprenkel (zeilvaart). Om den mastte
strijken, laat men dezen neer aan een
stag (touw),metbehulp van een lier of
van een takel.Alsdemastbijna waterpas
is,isdehoektusschenmastenstag(gemeten aan den top) z66 klein geworden,
dat de mast zou neerploffen.De sprenkel

is nu een spier (rondhout),die het stag
van den mast afhoudt.Bokkepooten doen
denzelfden dienst als een sprenkel.

Sprenkel(jacht).W ildklem.
Spriet(vogel).Kwartelkoning.Een steltloopersoort,wat grooter dan een patrijs,
met zijdelings afgeplatten romp, bruin
opdenrug,rossigaandenbuik.Hi
jbroedt

krachtvan de maan is2,3 maalzoo groot
als die van de zon,welke weliswaar veel
grooter massa heeft dan de maan, maar
verdervan onsafstaat.De hoogste vloeden

heeftmen in Nederland bijN.W .storm,
indien hettegelijk springtijis.De storm
drijftdan hetwater in den trechtermond
van hetKanaal.Tegelijk werken zon en
maan in denzelfden zin en de vloed komt
dan z66 hoog,dat Vlaardingen,M aassluis

enRotterdam hindervanhetwaterkri
jgen.
Bij zulke gelegenheden neemt men een
merkwaardigverschijnselwaaren wel,dat
een grootehoeveelheid zand van hetstrand
naar zee wordt gespoeld. I)e oorzaak is,
dat de wind een bovenstroona van ongewone kracht naar de kust ve wekt en de

onderstroom (dievan dekustafisgericht)
ongewoon sterk is en dan veelzand meeneemt naar zee.

van M ei tot Sept. in Noord-Europa in

koren-en weilanden.Hijhoudtnietvan
vliegen,maarlooptwonderlijksnel.Zelden
krijgtmen hem tezien;hetgeheimzinnige
aan den vogelis, dat men hem kort na
elkaar in verschillende richtingen hoort
kreksen''.
Sprietzeil.Een zeilvan een scheef-vierhoekigen vorm ,dat langs den mast wordt
bevestigd en uitgehouden door een rondhout, den spriet, die van de onderpunt
van den mast schuin omhoog steektnaar
hetbovenachtereinde.Op sloepenen kleine

rivierschepen (afb.blz.478).

Springvloed. Springtij. Zon en maan

trekken het water aan en veroorzaken eb
en vloed. W anneer de aantrekking van
zon en maan in dezelfde richting werkt,
dan ontstaan de hoogste vloeden en de
laagsteebben.Datgebeurtna VolleM aan
en na Nieuwe M aan.W anneerdiekrachten elkaar het sterkst tegenwerken, dan

is hetgetijverschilhet kleinst.De vloed
komt minder op en deeb looptm inderaf

dangewoon.M enspreektdanvandoodti
j.
Men neemtdoodtijwaar,een paardagen
na het Eerste en na het LaatsteKwartier.
Newton leerde,dat hemellichamen elkaar
aantrekken met een kracht,die evenredig
ismethun massa en omgekeerd evenredig

methun afstand.Dçgeti
jdenverwekkende

Spriettuig.

Springvuur (veeteelt).Pepervuur.Een
ziektebijrtlnderen,welkepasin deweide
zi
jn gekomen.Dewittehuidplekken gera-

ken in ontsteking, welke ontsteking zich
somsvoortzettotdiepin hetonderhuidsche
celweefsel,zoodatdehuid loslaaten afvalt.
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Deoorzaak derziekte is nietbekend;men
noemthaar ook welzonnebrand,ofschoon

komt ze versch ter markt en wordt dan

hetin vele gevallen duidelijk is,dat de
zon nietde oorzaak derziekte kan zijlR.

gezouten en hard gerookt tot de bekende

Echte zonnebrand gaat immers nimmer
zoo diep.W elmoet men aannemen,dat
hetlichtinvloed op hetontstaan derziekte

heeft,maar de eigenli
jke oorzaak weten

we niet.M en vermoedt,dateen schimmel
de verwekker is,op grond van de waarneming, dat witte schapen en witvoetpaarden op klaverweiden soms ook de

gebakken gegeten. Gewoonlijk wordt ze
bosjes sprot. ln Noorwegen wordt ze

gezouten, gekruid en met pekel in blik
verpakt en heet daar ,,Appetit Sild''.

Ongezouten,gerookte sardi
jn heetKieler
sprot.

of gaat met de pooten in de sloot staan.
Indien een groot huidoppervlak aangetast

Spruitzwam m en. Eéncel
lige plantjes,
welkezich vermenigvuldigen,doordatzich
spruitselsofknoppen aan decellenvormen.
Tot de spruitzwammen behooren de gist
en dekaam .Gistheefthetvermogen suiker
in alkohol en koolzuur te veranderen,
hetgeen men gistlng noemt.Kaam groeit
aan de oppervlakte van sommige vloeistoffen en vormt er een taai vlies op,
maar kan geen gisting veroorzaken.
Behalve spruitzsvammen of suikerzwammen,heeftmen draadzwammen ofschim-

wordt,kunnen dedieren sterven.Bli
jven

melsen splijtzwammen ofbacteriën.

ziekte krijgen. Niet het licht, maar de
klaver schi
jnt dan de oorzaak te zi
jn.
Anderen vergeli
jken de ziekte met hooikoorts, een overgevoeligheidsziekte,veroorzaakt door inademing van stuifmeel
van grassen.

Eenkoe,dieaanspringvuurli
jdt,isonrustig

ze leven,dan droogt de aangetaste plek
in toteen hardekorst,welke afvalten een
kale plek overlaat. Springend vuur was
vroeger de naam van huidaandoeningen,

welke zich pleksgewijs of streepsgewijs
sneluitbreiden.

Spruw (geneeskunde).Degewonespruw
iseen bekende schimmelziekte bijzuige-

lingen,die een voedingsstoornis hebben.
De ziekte bestaat in l
nelkachtig wltte

plekken op het morldslijmvlies,die niet
zonderbloeding zijn weg tenemen.Soms

Sprits(banketbakker).Gebakvanbloem,

ziet men spruw ook bi
a
i volwassenen,die

boter, suiker, eierdooier, gekruid met
citroen en kaneel. De deegmassa spuit
men met een boterspuit op een bakblik
in lange S-vormige reepen.

zwaarziek ziln,bi
jlijdersaan suikerziekte
ofaan tering in het laatste ti
jdperk,a1s

Spronggewricht (ontleedkunde). Het

op de maag en den darm .Som sziet men
spruw aan detepelsvan zoogendevrouwen.

gewricht tusschen scheenbeen en voetwortel,bijmenschen dus:bovendenvoet,
bi
jden enkel.Bijpaarden:aandeachter-

beenen, bij de hak. Afb.blz.145.Bi
j

paarden komen aan het spronggewricht
dikwijlsvochtophoopingeninpeesscheeden
en in slijmbeurzen voor en ook harde
beenachtige verdikkingen (zie bi
j spat

en gal).

Sprot.Gerooktesardi
jn.Desardi
jn iseen
klein vischje,verwantmetharing,diein
haar jeugd veel op sardijn geli
jkt. De
sardine is een andervischje.Sardi
jn verschijntelkjaarin heteindevan denherfst
op onze kusten en wordt bi
j Zoutkamp,
Den Helderen bi
j Vlissingen in groote
hoeveelheden gevangen.Slechtsin Zeeland

teeken van uitputting.De weefselsmoeten

verzwaktzijn,wildeschimmelzichkunnen
ontwikkelen.Despruw kan voortschri
jden

lndische spruw is een ziekte, die bi
j

blankevolwassenen in detropen voorkom t,
haast even vaak als dysenterie.
Hetis een raadselachtige ziekte, die het
eerst door onzen landgenootVan derBurg
in 1880 werd beschreven. W illem van

Rhi
jne,eendoktervande0.I.
'Comp.heeft

aan deziekte haarnaam y,spruw''gegeven,
naarde overeenkomst inplaatsderaandoening,aan den binnenkant derlippen,die
soms zoo rood is, alsof de lippenstilt is
gebruikt.

Er zijn kloofjes in de mondhoeken;de
tong isook rood,glad en pi
jnlijk.Verder
zijn er darmverschijnselen: de buik is
opgezeten rommelt,deontlastingisgri
js,
bevatveelgasbellen en stinkt.Zi
j komt

SPUW ER- STAANDE HOND
nReestal 's morgens eenige m alen achter
elkaar; later op den dag niet meer. Er
komtveelgesplitst,maar nietopgenomen,

Elk teeken stelt een lettergreep voor;

vetin voor (vetzuren en zeepen),dusde
vetvertering is gestoord.Deze afwi
jking

schrift ging zeer vooruit, toen men op

heeft spruw gemèen met ziekten van de
alvleeschklier en van den lever.En toch

erzi
jn250teekens.In1774werddesleutel
gevonden. De kennis van het spijkereen rotsbijBisuntum een afbeelding van
Koning Darius met 400 regels spijkerschriftvond.

heeftmen bijli
jkopeningVan spruwlijders
deze organen gezond bevonden. Van de
leverwerking is alleen de afscheiding van
galzuren gestoord en hierop berust de
toediening van galzure zouten als geneesmiddel.

Algemeeneziekteverschi
jnselen vanspruw
zijn:vermagering,bleekzucht,schilferende
huid, veranderingen in het beenmerg,

zooals bi
j kwaadaardige bloedziekten en
ook afwijkingen in het bloed.

Er is, zooals gezegd,veel duistersin den
aard der ziekte. Sommigen beschouwen
Indische spruw alseen gestelziekte,zooals

jichten suikerziekte.Hiertegen pleit,dat
zi
j veelalbi
j Indischgasten voorkomt en
zelden bij menschen,die nimmer in de
tropen waren. Ook behooren de lijders

veelal tot de welgestelden.Het is om de
laatste reden ook niet waarschijnli
jk,
datdeziektedoorbesmettingovergebracht

wordt.Bi
jzonderzenuwsloopendeinvloeden
zi
jn ook a1s oorzaak aangegeven. W eer

anderen zien de oorzaak in hetontbreken
van een zekerestof,diedeleverin gewone
omstandigheden afscheidt,daar de behandeling metlevera1sgeneesmiddel,evenals

bi
jbloedarmoede,zeergunstigeuitkomsten
geeft.Ookiswelaanderijsttafeldeschuld
gegeven.

Staak (erfrecht).Tak van een geslacht.
Hetwoord staak wordtvooralin verband
met erfenissen gebruikt b.
v.:een staak is
uitgestorven. De boedel moet onder drie

stakenverdeeldworden.staaksgewi
js(iedere
staak krijgt evenveel, in tegenstelling
met een hoofdelijke verdeeling van de
erfenis).Art.893vanhetB.W .zegt:Inalle
gevallen,waarin plaatsvervulling (ziea1d.)
wordttoegelaten,heeft de verdeeling bij
staken plaats. Indien dezelfde staak verscheidene takken heeft voortgebracht,
geschiedt de onderverdeeling in iederen

tak wederom bi
jstaken,en onderdepersonen van denzelfden staak geschiedt de

verdeeling bi
jhoofden.
Staal.Vroegernoemde men staal: hard-

baari
jzerofijzermeteen klein koolstofgehalte. Dat gaf verwarring, omdat het
koolstofgehalte veelverschilde.M en sprak
toen willekeurig van een stalen schip en

van een ijzeren brug,ofschoon men voor
beidedezelfdematerialen gebruikte.Thans

heetalle ijzer,datvolgenshetvloeibare
de
procwe
es r
gewonnen
kwi
jzen va
wonrdt:staal;dusvolgens
Bessemer, Siemens-

Martin,Thomas enz.(zie vloeii
jzer).

De behandeling bestaat in hoofdzaak uit
diëet.Geen vetofmeelkost mag gebruikt
worden,maar groenten,vruchten,vleesch

aschstaal.vuilnisstaal,baggerstaal.

en eieren.Rustis,a1sbi
jalleingewandsaandoeningen,noodzakeli
jk.

Staal(bouwkunde).Degrond,welkeeen

De ziekte begint slepend,heeft een langdurig verloop met verbeteringen en verergeringenen kanten slottegeheelgenezen.

Spuwer (bouwkunde). Een overloop,
een waterafvoer aan gebouwen,vaak een
diervoorstellend ena1sversieringdienende.

Spifkerschrift.Het schrift der Babyloniërs en Assyriërs, overeenkomend met
de hyeroglyphen der Egyptenaren.Het

spi
jkerschriftbestaatuitwiggen en haken.

Staal(landbouw).M esthoop,meststaal,

bouwwerk draagt,de grondslag,de onder-

grond.Dijkstaal,dijkzate,de ondergrond
van een dijk.Op staalbouwen:bouwen

zonderheien.Op goed staalstaan :stevig
gegrondvest.

Staande hond (jacht).Patrijshond.Een
hondenrasvoordejachtop vliegend wild
(afb.blz.481).De hond y,staat''voor het
wild,zoodrahijhetruikten blijftin deze
houding,totdatdejagerkomten gelegenheid krijgt,hetteschieten,a1shetopvliegt.

STAAND VERBAND- STAARTSTER
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Dezewijzevanjagen isnietdoordressuur

op de lens, welke op den duur ondoor-

Jongepatrijshonden doen hetaljong,hetgeen bij andere rassen niethetgevalis.

Vaatverkalking,nierziekte en suikerziekte

verkregen, maar is een raseigenschap.

geven echter voorbeschiktheid. Bij glasblazers en ijzergieters komt staar voor,
tengevolge van de warmtestralen (infraroode stralen),door vloeibaarglaseni
jzer

2

l

zichtig wordt.Deafwijking komtvoorop
gevorderden leefti
jd bi
jgezondepersonen.

*
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uitgezonden.Deze verduistering begintin
de kern van de lens.

Verwijdering van de troebele lens (de
staar lichten) kan het gezichtsvermogen
doen wederkeeren. M en gebruikt daarna
een staarbril,een bril,welke de ooglens
vervangt.

Staandehond.Patri
jshond.
Staand verband (znetselen). Rangschikking der metselsteenen in een muur,

zoodanig, dat kopsche lagen (de korte
einden)afwisselenmetstrekschelagen(lange
einden), en de stootvoegen (devoegen,
waar twee einden tegen elkaar komen)

Behalve door genoemde oorzaken,kande
ooglens troebel worden door verwonding

(stukje i
jzerin delens).
Ook bi
j paarden komt staar voor; men
meent,datdezeziektebi
jpaardenerfeli
jkis.
Groene staar is een andere oogziekte,
welke gepaard gaat met druksverhooging
in hetoog,datsteenhard wordenkan.Deze

ziektegaatmetaanvallenvan pi
jn gepaard
en eindigt m et blindheid.

van dekoppen,zoowelalsdiederstrekken,
boven elkaar liggen.
Liggen de laatste niet boven elkaar,dan

Staartblok (schipperij). Een takelblok,

spreektnaen van een kruisverband (afb.
blz.290).

sti
jf eromheen gesplitst touw in plaats
vaneen i
jzeren beslag.Dattouw gaatover

HetVlaamsche verband heeft twee streksche steenen en dan een kopsche steen.
Ditverband wordtnog gebruikt,wanneer

een muuraan beide zijden gevoegd moet
worden (afb.blz.2901.
Staanman (scheepsbouw). Stut onder

de dekbalken.

waarvan het huis omvat wordt door een

in een 1os einde,de staart.
Iser een haak,waaraan men het takelblok
kan ophangen,dan gebruikt men een blok
Enet een oog.Is er een oog om het blok
op te hangen,dan gebruiktm en een blok
meteen haak. Afb.blz.354. Is er geen
van beide,dan gebruiktmeneen staartblok,
waarvan men den staart om het vaste
puntheenslaat.

Staar(oogheelkunde).Verduisteringvan
de ooglens. Het woord ,,staar'' is zeer

Staarthangen (bouwkunde).Staartheng-

oud en beteekentstijfofstrak.Een oog,

sels, scharnieren met twee lange veeren,
zooals die gebruikt worden aan schuurdeuren of aan breede houten hekken

dat blind is door staarheid,volgt bewegingenniet,hetstaart.Cataract,een vreemd
woord voor staar, beteekent waterval en
is afkomstig van de oude Grieken, die
meenden, dat troebel vocht van boven
naar beneden op de lens was gezakt.
De gewone vorm van staar is de gri
jze
staar,bestaande in een troebeling van de
lens, die melkachtig wordt, beginnend
aan de buitenste schorslagen. De ziekte
ontstaat langzaam : er komen spaak-

vormige tstraalsgewi
js loopende) strepen
W oordverklaring.

(afb.blz.121 en 301).
Staartster. Komeet. Een hemellichaam ,

dat een langgerekte baan, (een platte
ovaal)om de zon beschri
jft,zöö,datde
zon zich dichtbijéén dereinden van de

groote asvan hetovaalbevindt.Ditheeft
totgevolg,datdestaartsterzich metgroote
tusschenpoozen in de buurt van de zon
bevindtenzich dan vooronsaan denhemel
31
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vertoont.Evenmin als de planeten hebben
staartsterren een hooge temperatuur. Het

zijn koude sterren,die echter gloeiend
worden, wanneer ze de zon genaderd

zijn.Die verhitting heeft tengevolge,dat
de metalen erin verdampen en een gasomhulling om de ster vormen. Daar de
massa van de stergering is,isook de aantrekking ervan klein, waardoor het gas

i
jlis.De ,,druk''der zonbestraling heeft
op datijlegasgrooteninvloed:hetbegeeft

zich in een richting van de zon afgekeerd
en hierdoor wordt een lichtende staart
gevormd.Op hetverderegedeeltevan haar

baan,verwi
jdertzich destaartstervan de

aan de Federalisten werd de toegang ter
vergadering geweigerd,waardoor de Unitarissen gelegenheid kregen een grondwet
in hun geestaantenemen en deprovinciale

souvereiniteit te vernietigen (22 Januari
1798). Het wetgevend gezag kwam in
handen van ,,
H et vertegenwoordigend

Lichaam''terwijlhet,,
uitvoerendBewind''
de uitvoerende macht kreeg.
Het vertegenwoordigend lichaam bleek te
willen regeeren in den geestder Fransche
omwenteling :met geweld. De guillotine
dreigde. Daendels bewerkte een nieuwen

staatsgreep.Hijhad deFranschen op zijn
hand :deze wenschten geen herhaling van

zon,koelt afen het gas wordtweer vast.

hetgeenzi
jonderhetSchrikbewindhadden

Staathuishoudkunde. De wetenschap,
welke de regelsleert,die de volkswelvaart

bepalen.Zi
jhoudtzichbezigmetdevraag-

ervaren.Daendelsomsingelde hetgebouw,
waar drie der voornaamste tegenstanders
aan tafelzaten.Twee ontkwamen doorde
ramen,maarPieterVreede werd gevangen

stukken,betrekking hebbende op devoort-

genomen. Zi
jn parti
j werd daardoor

brenjing,het verbruik en de verdeeling
derwaren enleertderegelen,welkebi
jde

zeer verzwakt en een nieuwe verkiezing
leidde toteen nieuw Vertegenwoordigend
Lichaam .

huishouding van den staat gevolgd dienen

te worden.Hetis een jonge wetenschap,
welke begon in de tweede helft der 18e
eeuW .

Hetistegen de regelen der staathuishoudkunde,dat de opbrengst van hetkapitaal
zou vermeerderen door verlaging der
loonen.
Staatsgreep. Een plotselinge, gewelddadige, onwettige verandering in de

regeering van een land.Frankri
jk heeft
verscheidene staatsgrepen gekend. In ons

land zijn ertweevoorgekomen in 1798.

Na de omwenteling van 1795 kwam er

in 1796eenNationaleVergaderingbi
jeen,
gekozen door het geheele volk,teneinde
een grondwet samen te stellen. Verschil
van beginselwas de oorzaak,dat men in
1798 nog niet verder was gekomen. De
driftige ,,unitarissen''wenschten eenheid
van het land en samenvoeging van de
schulden der provincien. De ,,Federalisten'' wenschten daarentegen de voortzetting van de oude republiek met iets
sterker centraalgezag:een statenbond van
provinciën dus.Daendels,een der Unitarissen, beraamde een staatsgreep. Hi
j

Staatsraad. Onder staatsraad verstaat
men zoowelden Raad van State zelf,als
leden en buitengewone leden daarvan.
De Raad van State was in het nieuwe

koninkri
jk der Nederlanden een kroonraad,een collegevanadviesvoorden koning

persoonli
jk.Bij de wet van 1867 is dat

nadergeregeld en tegenwoordigisdeRaad
van State een regeeringsraad geworden ten
dienste van den koning en de ministers,
een staatslichaam,datalle wetten en M aatregelen van Bestuurin overweging neemt.
De koning is van rechtswege voorzitter,
dekroonprinsisvan rechtwege,lid.Bovendien bestaat de Raad van State uit een
vicepresident en 14 leden, staatsraden.

Zi
j worden door den koning benoemd,
Verder zijn er ten hoogste 15 leden in
buitengewonen dienst;deze zijn nietlid,
doch nemen deelaan dieberaadslagingen,

waarvoorzijworden opgeroepen.Behalve
in zake devoorstellen van den Koning aan
de Staten-Generaal,adviseeren de staats-

raden over contentieuze zaken (geschillen
van bestuur),oververnietigingvanbeslui-,

vertrok naar Pari
jsen kwam terug,ver-

ten van Provinciale en Gedeputeerde
Staten en over gemeenteverordeningen.

ze
kerd van den steun derFransche regee*
rl
ng. I)e vergaderzaal Nierd onasingeld,

Den titelvan Staatsraad,(afkorting van:
Staatsraad in buitengewonen Dienst)ver-
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leentde Koning a1shooge onderscheiding
aan hen,die zich op het gebied van wet-

bevelhebber is meestalhethoofd van den
Generalen Staf.

geving bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt.ln 1928 warener vi
jfStaatsraden

Staffelen.Trappelen van paarden.M etde

in buitengewonen Dienst.In1931warener
8.Als raadslieden van den koningkunnen
de Staatsraden invloed uitoefenen.

klompen staffelen.Voorts een wijze van

Een soortgeli
jkeonderscheidingisdievan

vermeerdertofvermindert,de rente sedert
de laatste verandering berekend wordt.

benoeming tot M inister van Staat, welke
titelsomsaan oud-ministerswordtgegeven.
ln tegenstelling met den titel van Staatsraad wordt deze echter niet in de W et

genoemd.Zi
j wortelt in de geschiedenis

i
-enteberekening van een rekeningcourant,

waarbi
j telkenmale,wanneer het bedrag
De berekende rente wordt dan bi
j het

saldo gevoegd en dit bedrag staat uit tot
een volgende verandering van het saldo.

Deli
jst,waarop dierenteberekeningwordt

van vöör 1848,toen de koning hetrecht
had, in buitengewone gevallen,naast de
m inistets, hoofden van departementen,
bepaalde deskundigen,in den ministerraad
te benoemen.Van ditrecht is echternimmer gebruik gemaakt.

opgeschreven,heetstaffel.

Staatsrecht. Het geheel van regelen,
betreffende de inrichting van den staat

zijdelings den masten de steng steunen.

an zi
jn onderdeelen (provinciën,gemeenten,waterschappen).Hetislastigteonderscheiden van het administratieve recht,
dat de betrekkingen regelt tusschen de
staat en de burgers, welke betrekkingen
voortvloeien uit de uitoefening der overheidstaak.

Staatsschuldboekjes. Inleggers bi
j de
Ri
jkspostspaarbankkunnenvoor50gulden,
ofveelvouden daarvan,staatsschuldboekjes
krijgen.De prijshiervan richtzich naar
den beurskoers.Er wordt 3 % 's jaars
rentegegevenen dezerentewordttweemaal

'sjaars bijgeschreven.De belegger heeft
dan verscheidene voordeelen: hi
j heeft
geen Zorg VOOr COUPOnS en de kans op

diefstalis gering,doordathec boekje op
naam staat.Ook ontvangthi
j meer rente
dan van het spaarbankboekje,dat2,4 %
rente geeft.

Staf(leger).Een groep oëcieren en sol-

daten, behoorende tot de onmiddelli
jke

Stag (scheepvaart). Alle staaldraadtouwen, welke het staande want vormen
en die dus den m ast,desteng,den boeg-

sprieten den schoorsteen steunen,heeten
stagen, met uitzondering van die, welke
Deze heeten wanten en pardoens.
Van den mast naar het voorschip kunnen
verscheiden stagen loopen : het fokkestag
van den top van den mastnaarden voorsteven,hetstengestag van den top van de

steng(verlengstukvan den mast)naarden
boegspriet of voorsteven.
De bakstagen, loopend van den top van

denmastnaarachteren(eennaarbakboord
en een naarstuurboqrd)steunen den mast

naarachteren.
Een waterstag looptvan den top van den
boegsprietnaarbeneden en naarachteren,
naarden voorsteventotevenbovendewater-

lijn.Deze dientom doorbuiging van den

boegspriet naar boven tegen tegaan.Afb.

blz.75. De boegspriet wordt zi
jdelings
gesteund door twee boegstagen.
De stagfok is,in tegenstelling van de rafok

(onderste razeilvan den voorsten mast)
een driehoekig zeil,onmiddelli
jk vöörden

mast, gedragen door het fokkestag. Afb.

224 en 307.M etditfokkestagstri
jktmen
bijkleine schepen den mast.
Stagen,wanten en pardoens worden sti
jf

voorbereiding en uitvoering van een

gezet door m iddel van span- of trekschroeven.Afb.224. Op kleine schepen
en sloepen nog we1 met talreepen,Afb.

krijgsplan.

blz.257.soms met stagtalies (katrollen).

Regimentsstaf. Divisiestaf. Divisiegroepsstaf.Generale Staf.
De Generale Staf bestudeertook buitenlandsche legerinrichtingen. De opper-

licht aansteken op een staak,dus seinen
met een fakkel,een toorts,een Pambouw.

omgeving van den commandant van een

belangrijk troependeelen dienendetotde

Stakelen (scheepvaart). Eigenlijk een

STAKETSEL-YTAM GOED
Loodsbooten,visschersvaartuigen en kleine
zeeschepen mogen bi
j stormweer zonder
lichten varen. Indien zi
j de aandacht

willen trekken,toonen zijeen korten ti
jd
een helder licht.Zi
j gebruiken daarvoor
een stakelpot, een pot gedeeltelijk met
terpentijn gevuld,meteen kwastlampenkatoen door een gat van het deksel.
Zulk een licht kan als noodsein dienen.
Stakellicht.

Staketsel. Een ri
j staken ofpalen,op

geringen afstand van elkanderin den grond
geplaatst,onderling verbonden.Een wildbaan met een staketselomtuind.Een staketselin het water,om watervogels in op
te sluiten Staketsel, dat een doorgang
afsluit. Fig.: hindernis, belemmering.
Staketwerk paste men vroeger veeltoe op

zeedijken. Het waren palenri
jen in een
steenbezetting.De palen waren onderling
door kespen (dwarshouten) verbonden.
Hiermede trachtte men de aanloopende

golventebreken.Thansalleenbi
jbijzonder
blootgestelde dijken toegepast.
Stal (eendenkooi).De tamme eenden,
diein hetwed vandeeendenkooigehouden
worden,om de wildete lokken.De geza-

menli
jkelokeenden,lokganzen.
5

vogels in te vangen. Het staltnet is 50
meter lang, hangt een meter boven het
water en is 1- 2 meter hoog. M eestal
zet men verscheiden staltnetten achter
elkaar. Tegenwoordig is het vangen van

vogels met staltnetten bi
j de W et verbonden.

Stamgoed.Majoraatsgoed.Een grootvast
goed,waarop de wettelijke bepaling rust,
datbi
jversterfhetgoed overgaat op het
oudste lid van hetzelfde geslacht,methet

doel,debezittingen vaneengeslachtbijeen
te houden en hetaanzien ervan te verhoogen.Stamgoederen mochten nietbezwaard

worden methypotheek en bi
jwanbetaling

van den eigenaar, mochten ze ook niet
verkocht worden. Evenmin waren ze
vatbaar voor beslag. Indien de eigenaar
zj
J*
n verplichtingen tegenover anderen
nietnakwam ,ofhet goed slechtbeheerde,

werd hetondervoogdi
jgesteld.Trouwens
deeigenaar was steeds over zi
jn beheer
van het goed verantwoording schuldig

aan deandere leden van zijn geslacht.
Vroeger kwamen stamgoederen overal in
Europa voor.M et de Fransche Omwenteling isdezeinstelling in velelanden afgeschaft. In Duitschland bleef het eerstgeboorterecht en het stamgoederenrecht
tot 1918 bestaan. Na 1918 werd er een

Stalbeenen (paarden).Zuchtigebeenen,

andere vorm aan gegeven,door er bij

tengevolge van lang op stalstaan.

onderlinge overeenkomst een familiegoed
van te maken. Sedert 1874 bestond

Stalen (visscherij).Einden hennepgaren,

nameli
jk in Duitschland hetErfhoeveprecht (Anerbenrecht), dat bepaalde, dat
ieder eigenaar desgewenscht zijn goed
in een register kon doen inschrijven,

dubbel geslagen en in elkaar gedraaid.

Zi
j dienen om de haringnetten aan den
speerreep (een lang touw met kurken)
op te hangen. De stalen zijn ongeveer
50 cm lang; iedere haringlogger neemt

er 30 duizend mee.Zi
j worden elke reis
vernieuwd. Het ineendraaien van het
garen tot een staal noemt men stalenslaan. De touwslagersknechts deden dat
vroeger in hun vri
jen ti
jd en hadden er

een bi
jverdienste aan. Thans komt het
garen uitde spinneri
jen en geschiedthet
stalenslaan alshuisnijverheidin Maassluis,
M oordrecht en Brielle voor rekening van
reeders en van touwslagers.

Staltnetten. Groote,wijdmazige netten,
welke aan hetstrand rechtop boven water
aan palen worden opgesteld, om er zee-

waardoor, zonder dat een testament iets
daaroverbepaalt,hetgoed op den oudsten
zoon vererft.Deze moest dan de andere
kinderen schadeloosstellen,desnoods door
het goed te bezwaren. De eigenaar had

echterten allen ti
jdehetrecht,zi
jn goed
van hetregisterte doen schrappen.
Sedert1933 isdezeverervingvoorsommige

boerderijen een verplichting geworden.
Dejongerekinderenkrijgena1svergoeding
hetrechtom op hetgoed teblijven wonen
en opleiding te ontvangen, totdat Z1
*
J
*

onafhankelijk zi
jn.Bi
jtegenspoed kunnen
zijterugkomen en de oudste zoon isverplicht hen te ontvangen. Bovendien is
het goed onbelastbaar verklaard en niet
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vatbaar voorbeslag ofgerecht
elijken verkoop, zoodat deze boerenerven fei
telijk

in het bezitvan slechts 5000 personen en

stamgoederen zijn geworden en aan
wetteli
jke instelling der stamgoederen
ni
ei
uw
ni
sg
Fe
telijl
keveis
de
zegeni
ven.
uwe Duitsche wet

gebruikers; de@ grond wordt verpacht. ln
Duitschland IS echter het kleinbedrijf

nieteenuitvloeiselvan een nieuwegedachte,

maareen wettelijke regeling van hetgeen
reeds eeuwen lang heeft bestaan.Immers

wijkenneninonseigenland deoudezede
van hetbli
jversrecht,deongeschrevenwet,
de ingewortelde gewoonte om het boerenerfniette verkoopen en voor hetgeslacht.
te bewaren.M eestalis hetdeoudstezoon,

die den vaderin hetbedrijfopvolgt.De

andere kinderen ontvangen voor hun
aandeel geld en dikwi
jls stellen zij zich
met weinig tevreden, overtuigd dat dit
niet anders kan. Deze regel is zoo vergroeid in de gewoonten der boeren,dat
dikwijls niet eens een testament noodig
geacht wordt.Dat een der kinderen zich
tegen dezen regel heeft verzet, is een
hooge uitzondering gebleken.

7/8van den grondisin handenvanniet
algemeenen 4/5isdaarinhandenvande

gebruikers. In onsland isdatmetdehelft
dergronden hetgeval,zoodatons land in
dit opzicht tusschen Engelanden Duitschland instaat.

Stampen (zeevaart).De beweging,die
het schip maakt om zijn dwarse as,heet

stampen.Gewoonlijkdeintbi
jstampenook

hetgeheeleschip op en neer,hetgeenvooral
de oorzaak van zeeziekte is.De beweging
om de lengteas heet slingeren.

Sedert1925zijn erook in Engeland geen
stamgoederen meer in den ouden vorm .

In depraktijkkonaen echterdegebruiken
op handhaving der vroegere wet neer

De Engelsche wetvergunt nameli
jk wel
deerfstellingoverdehand in tweegeslach-

ten.Hierbi
jkaneeniggoedaaneenbepaald
persoon vermaaktworden methetbeding,
datdeze erfgenaam hetgoed niet zalver-

vreemden,maarhetna zijn dood in zijn

geheelzaldoen overgaan op een bepaalden
volgenden persoon.Door een onderlinge
overeenkomstishetrechtenszeergoed mo-

geli
jk,denblijvendenovergangvangeslacht
opgeslachtindezelfdefam ilieteverzekeren.
Deze overeenkomsten worden gesteurld
doorhetEngelscheerfrecht,waarin wordt

bepaald,dat bijgemisaan een testament,
hetvaste goed aan den oudsten zoon komt.
M en noemt in Engeland een goed, dat
bezwaard is met een verplichting, een
##entailed estate'' of een ,yestate in fee

tail''(fee:eigendom,tail:staart),tegenover
een ,,estate in fee simple''# gronden,
waarover de eigenaar naar goeddunken
kan beschikken
De instelling der stamgoederen gaat versnippering van den grond tegen,maar dit
feitspreektin Engeland veelmeerdan in
Duitschland. In Engeland is de grond

Standerdmolen.

Standerdm olen. Standaardmolen. Stendermolen. Een molen, die op een
standaard draait. Een standerd is een
staande balk, welke voor ondersteuning

dient. Standerdmolens zi
jn de oudste
vorm van windmolens.Ze zijn sedertde
elfde eeuw in gebruik. Het zijn alle
korenmolens.Gewoonlijk staan zijopeen
heuveltje en hebben geen naam. Op de

standaardmolensvolgden de paltrokmolens,
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waarbi
jde geheelemolenoprollendraaien

kon. Deze soort werd gebruikt om hout
te zagen.Van toen af wasvoorelkenieuw
gebouwde m olen naamgevingvoorgeschreven,in verband methetoverheidstoezicht.
Aan heteinde van de 16de eeuw werden

die meestalmet kinkwitvoor binnenwerk

gebruiktwordt.Verhitmenlangerentijdtot
350 graden, dan verkrijgt men de zgn.
dikke standolie, die duurder is, voor

dekap metdewieken draaibaarwas (
uien
skr

buitenwerk gebruikt wordt en voor zware
verfstoffen,zooalsloodwit,Spaansch groen,
Friesch groen geschikt is. Deze dikke
standolie is zeer duuzzaam , droogt glad

isnaarden wind draaien).Dezegebruikte

op (glansverf)en vloeitmooiuit.Kunst-

men voorhetolieslaan en watermalen.M et
bovenkruiersmaalde LeeghwaterdeSchermer leeg.Afb.blz.77.

schilders gebruiken dikke standolie, die

de bovenkruiers gebouwd,waarbij alleen

Er zi
jn nog 120 standerdmolens in ons

land. M en vindt er een te Breskens,

met terpenti
jn of met dunne standolie
vloeibaarder gemaakt is. Zi
j voegen er
harsbijom hetoppervlaknog glanzender

bosch,Deurne,Sluis,Neede,Hontenisse,
Neerlangbroek, Hervelt, Vilburg, St.

te maken en te voorkomen, dat de verf
rimpelt.
Indien men standolie nog langer kookt,
ontstaan vernissen, die zeer veerkrachtig

Oedenrode, De Lutte, M eddo (G.),

en zeerduurzaam zi
jn.

zi
jn ze geheelverdwenen.

Standpenningen. M unten, die tot elk
bedrag a1s betaling moeten worden aangenom en. Onze muntwet kent als stand-

Roosendaal(G.),Oud Gastel,'s-Hertogen-

Leeuwarden.In Noord- en Zuid-Holland

Standflesch (apotheek).Apotheek:esch,
welke voorraad bevat en in den opstand
staat.Stand:esschen met glazen stop voor
vloeistoffen,standpotten voor zalven.

penningen:hetgoudentientje,hetgouden
vijfje,den rijksdaalder,den gulden enden
halven gulden. Het kleine zilvergeld is

pasmunt. W ij hebben dus gouden en
Standolie.Gekookte li
jnolie,glashelder,
licht-bruingeelen zonderwolkjes(vervalscbingmethars).Doorhetkokenkrijgtde
lijnoliedrogendeeigenschappen.Voordeze
bewerking is versche li
jnolie ongeschikt,
omdatzich daarbi
jeen grootehoeveelheid
vlokkigslijm afscheidt.M en moetde versche olie eerstlangen ti
jd laten staan (van
daar de naam standolie).Hierbijbezinkt
hetsli
jm,waarnahetkan verwi
jderd wor-

den.Laat men de olie nog langer staan,

dan ishetzelfsnietnoodig,dathetslijm
verwi
jderd wordt;hetlostin deolieopen
vloktbijhetkoken nietmeeruit.Deverf
van zeeroude standolie is zelfs beter dan

van ontsli
jmde olie.
Lijnolieiseenvandeweinigeoliesoorten,
die drogen.Zi
j ontleent die eigenschap
aan onverzadigde vetzuren, welke erin
voorkomen : deze nemen zuurstof uit de
lucht op, waardoor de olie hard wordt.
Door koken metloodverbindingen ofmet
mangaanoxyde, wordt die eigenschap nog

zilveren stahdpenningen en hieruit zou

volgen (ziegouden standaard),datwijden

dubbelen standaard hebben. Toch is dat

niethetgeval,wantwelzi
jn de gouden
muntenvrijaantemunten,dochdezilveren
hiet.W ijhinken dusop tweegedachten:
Gouden en zilveren munten zi
jn wettig
betaalmiddeltotelk bedrag en toch is de
aanmunting Van zilveren munten niet

vri
j.W ijhebben daarom watmen noemt:
den hinkenden standaard. Feitelijk zijn
dan ook deri
jksdaalder,degulden en de
halve gulden geen echte standpenningen;
doch slechts teekenmunten, d.w.z. de
waarde ervan wordtnietbepaald door het
gehalte aan zilver, dat de munt bevat,
doch doorhet waardeteeken dat erop gestempeld is.

Standpifp (bouwkundel.Een rechtopstaande pijp, voor verscheidene doeleinden.Standpijpen op brandkranen zjJ*n
kortepijpen,die metbajonet-of schroef-

verhoogd.Verhitmen li
jnolie korten ti
jd

sluiting verbonden worden aan de brand-

tot200 graden metdezem etalen,dan ver-

kranenonderden grond;aan destandpi
jp

kri
jgt men de zgn. gekookte lijnolie.

komt de slang.

danverkrijgtmendezgn.dunnestandolie,

Een standpi
jp van een rioleering is een
staande pijp,die boven het dak uitkomt

Verhitmen tot350graden zonderm etalen,

STANDRECHT- STATENVERTALING
en de lucht uit een rioolleiding naar
buiten afvoert. Immers, indien water
naar een rioolleiding gevoerd wordt,
moetaan de luchtin hetriooleen uitweg
gegeven worden, anders zou deze door
den afvoer van hetbad ofvan de waschtafelin huis komen.
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Alleen paarden,diehard in den bek zijn

en neiging hebben op holte slaan,worden
met den stang gereden.Ook dan moetde

ri
jder voorzichtig zijn,want het mond-

Een standpi
jp van een lage-druk-stoomketel(b.
v.vooreen centraleverwarming)

stuk drukt de gevoelige lagen van den
mond; door langdurigen druk kan beenvliesontsteking ontstaan en dan wordtde
drukplek uiterst gevoelig.Hetpaard werkt
zich achterden teugel,slaat metden kop,
draait m et den staart en drukt zelf het
mondstuk tegen de lagen om minderpijn
te hebben. Het wordt dan nog harder

Standrecht.Een wijzevan rechtspreken

in den bek.Ri
jpaarden worden metstang

in gevalvan opstand.Dit geschiedt door
een buitengewone rechtbank,zoowelover

en trensgereden,dusmettweemondstukken.De stang wordt dan metlossenteugel
gebruikt.

voorkomt,dater druk in de stoomleiding
komt.

militaire als over burgerli
jke personen.
Hetvonnisbehoeftalleen doorden opperbevelhebber van het leger bekrachtigd
te worden,om terstond te worden voltrokken.Standrecht is in onze wetgeving niet
bekend.

Stapel(handel).Dediktevandeschapen-

vacht. W egens de kronkelingen van de
wolharen is de stapel kleiner dan de
lengte van dewol,indien diewordtrecht-

getrokken.Gelijkmatigheid van den stapel

deel ter ondersteuning;houten kolom of

is een goede eigenschap van wol. M en
spreekt ook van een langen,een korten,

zuil.De standvink wordtgewoonlijk versterktmetschorenofkorbeels,schuinestut-

een fijnen stapel.
Bij uitbreiding gebruikt men het woord

balken aan hetboveneinde tafb blz.218).

ook voor katoen en vlas.Katoen van den

Standvink (bouwkunde).Staand bouw-

Standvink en korbeels worden met pen
en gat in den moerbalk bevestigd en om
deze niet te verzwakken,legt men er een
sloof of sleutelstuk onder,waarin men de
gaten maakt.Voor zware belastingen ge-

bruiktmen ijzeren kolommen,geen stand-

vinken.

Stanfries. Standfries.Standvastige Fries.

A1s een roemri
jke herinnering wordt in
Friesland verteld,datde Friesche edelman
Gemma van Burmania, in 1555 naar
Brussel was afgevaardigd, om trouw te

zwerenaanFilipsdenTweedenvanSpanje,
aan wien KarelV de regeering had over-

gedragen.Volgensde Oostenri
jksche hofgebruiken moest de eed knielend worden
afgelegd. Burmania, de Stanfries, wilde

nietknielen:,,W ijFriezenknibbeljeallinne
foar God''.De eed werd staande afgelegd
en Filips nam er genoegen mede.

Stang (paarden).Een bitmeteen hefboom aan hetmondstuk,waardoorbi
jhet

aantrekken van den teugelde onderkaak
van hetpaard gekneld wordttusschen het

mondstuk en dekinketting (afb.blz.79).

Ni
jlisfi
jn van stapel.
Stapelrecht. Een voorrecht in vroeger

tijden aan sommigesteden toegekend,om

de verkoop van alhetgeen hetachterland
voortbracht, binnen haar muren te doen
plaats hebben.
Volgens oude handvesten en privilegiën
moestalhetgeen in Zuid-l-lollandgroeide,
in Dordrecht ter markt gebracht worden.
Evenzoo beval Graaf W illem 111,dat al
hetgeen in hetLand van W oerden groeide,
slechts te Cudewater ter markt mocht
komen. Den Briel had ook zulke voorrechten.In Gelderland is echter de keus

van markt steeds vrij geweest.Uit dat
stapelrecht zi
jn vaak geschillen tusschen
de steden ontstaan,vooral,omdaterbelasting van devoortbrengselen werd geheven.
Statenvertaling. De vertaling van den

BijbeluithetHebreeuwschenhetGrieksch,
op last van de Staten-Generaal,volgens
besluit van de Synode van Dordrecht en

indejaren 1619- 1635totstandgekomen.
In deze vertaling isde Bijbel het meest
bekend. De vertalers waren predikanten

STAVERZAAD -STEEKBOUT
uitde verschillendegewesten.De geweste-

Steek (touwwerk).Een verbinding tus-

li
jke verschillen der taalwaren desti
jds

schen een touw en een vastpuntheeteen
steek.Schootsteek.Paalsteek.Halve steek.
Timmersteek. Een verbinding tusschen
twee touwen heet een knoop.

grooterdan thans en erbestond ook geen

eenheid van schri
jfwi
jze.Dezeomstandigheden maakten desamenwerkingmoeili
jk.
De vertaling geschiedde letterli
jk zonder
dat getracht werd,de zielvan de Israëlitische en Grieksche bijbelschrijvers te
doorgronden en hun gedachten in eigen
taalweer te geven,en zonderrekening te
houden m et het verschil in taaleigen.

Steek (hoed).Driekante hoed van grootwaardigheidsbekleeders en van geeste-

li
jken.
Steek (werktuigkunde).Deafstand tus-

Hebreeuwsch isdezegswijze:y,Endehet

schen de klinknagels van een stoomketel,
tusschen de tanden van een kamrad en

niet over zooveel voegwoorden (doch,
echter, evenwel) als het Nederlandsch.

dergelijke.De afstanden worden metden
steekpasser(een passer mettwee scherpe
punten) gemeten op den steekcirkel,dat

geschiedde''.,,Ende God zag hetlichtdat
hetgoed was.''HetHebreeuwsch beschikt

Hetveelvuldigvoorkomen vandeelwoorden
is een eigenaardigheid van het Grieksch.

isde cirkel,welkede bouten ofde tanden

samen beschri
jven.

De bewerkers stonden in taalkennis bij

de deskundigen van tegenwoordig achter.
Toen de klachten over die Statenvertaling
luider begonnen te worden, besloot de
Sm ode der Nederl. Herv. Kerk in 1848
een nieuwe vertaling te laten maken.
Dat is de Leidsche Vertaling,

Staverzaad.Zaden van een soortridderSpoor, een ranonkelachtige plant, delphinium staphysagriae. De zaden zijn

vergiftig.Zijworden op brandewijn gezet
en dat aftrekselis een volksmiddeltegen

luizen en neten (jachtwater). Komt dit
vochtindemaag,dankunnenvergiftigingsverschi
jnselen ontstaan: krampen en
gevoelloosheid.

Steekbalk (bouwkunde).Kreupele balk.
W anneer sommige balken van een balklaag in een gebouw, niet tot den muur

kunnen doorloopen (zooals bi
j schoorsteenen en trapopeningen), dan brengt
men een dwarsbalk,een raveelingtusschen
tweebalken aan en laat heteinde van den
niet-doorloopenden balk daarin rusten.
Delaatste heetdan kreupele balk ofsteekbalk.
Steekbank.Steekmachine.W erktuig voor
houtbewerking en voor metaalbewerking,
waarmede men rechthoekige gaten steekt.

Bi
jde houtbewerking bv.gaten in deurposten enkozi
jnen.Bijdemetaalbewerking
bv.spiegleuven in een naaf.

Steeg(paarden).Hetwoordiseensamentrekking van stedig, hetgeen beteekent:

nietvan zijn plaats(stee)tekri
jgen.Men

onderscheidt valsche en ware steegheid.
W are steegheid wordt veroorzaakt door
een hersenstoornis.Valsche steegheid kan

een gevolg zijn van slechte dressuur.Het
paard ziet dan tegen een belangri
jke
krachtsinspanning op en doetgeen moeite
om de vracht te trekken.In zandstreken
zijn depaarden geWoon aan zwaartrekken
en daar komt steegheid minder voor,dan
in kleistreken. Soms is steegheid een

onhebbeli
jkheid, welke zich openbaart

als het paard een ongewonen weg moet
volgen oftegen een helling op moet trekken.Hetpaard gaatdan draaien,steigeren,
achteruitloopen.

Steekbeitel(tim merman).Smallebeitel
om sponningen uittesteken(afb.blz.126).

Steekbekken (ziekenverpleging). Slof.

Ondersteek.Een bekken van porcelein of
van metaalmeteen steelof meteen oor,
datonderhetlichaam van zieke menschen
kan geschoven worden,opdat die daarin
hun behoeften kunnen doen.

Steekbout (zeilen).De achteronderhoek
van een gaffelzeil heet de schoothoorn;

dehoek(hornh
,,waardeschootisbevestigd.
Nadathetgaffelzeilisgereefd,isdeschoothoorn ook opgerold en is er een nieuwe
hoek ontstaan. Het touw,waarmedemen
dien nieuwen hoek op den zeilboom vast-

STEEKBOUT- STEEKSPEL
maakt, heet de steekbout. ls die hoek
vastgemaakt,dan is de rand van het zeil

strak en Qaddertniet(afb.blz.489).
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openingboven en eenopening onder.Nadat
hetin de vloeistofis gestoken en het zich
heeftgevuld,sltlitmen debovensteopening
met den duim af. Haalt men het glas
op,dan vloeit het vocht niet af,zoolang

debovensteopening gesloten blijft.
Steekkar. Een kar, welke men onder

een lastkan schuiven,zooalsdekarretjes
op spoorwegstations en in graanpakhuizen,
waarmen ergevulde zakken meevervoert

(afb.blz.489).Ofschoon een kartwee,en

een wagen vier wielen heeft, noemtmen
handkarren op twee wielen ook we1steekWagens.

Giek met steekbout.Gereefd zeil.

Steekbout (scheepsbouw). W erkbout.
Een schroefbout met m oer, welke men
steektdoordeklinkgaten van dehuidplaten
van een schip in aanbouw,om die platen
voorloopig aan elkaar te verbinden,totdat

zi
j aan elkaar geklonken worden. Steekbouten met moeren.

Steekgewelf (bouwkunde).Een gewelf
met een cirkel a1s doorsnede. Voordat

mengewapendbetonkende,maaktemenbi
j

Steekkarretje.

gebruik vansteekgewelfjes.Men legdeeen
rijijzeren balken overden kelder,plaatste
een houten vorm (een formeel)tusschen

Steekschoor (bouwkunde). Schuine

gewelfje,dataan tweezi
jden op debalken

Steekspel.Toernooi. Spelder ridders in

het bouwen van een kelderzolder vaak

twee balken en metseldedaarop een steek-

rustte. Zoo ging men verder totdat de
geheele kelderruimte overmetseld was.
Steekhevel. Langwerpig glas, dat o.a.

de wijnkooper gebruikt om een proefje
wijnuiteenvattehalen.Hetglasheefteen

steunbalk, die in de ondersteunde balk

isingelaten.Korbeel(afb.blz.218).

de M iddeleeuwen,waarbi
j men trachtte,
elkaar met lansen zonder punt uit den

zadeltewerpen.Deridderswaren daarbi
j
zwaar geharnast. Het spel werd ook wel

te voetgespeeld,waarbijde eene ridder
den anderen omver moest stooten. Het
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STEEKTRAP-STEEN DER W IJZEN

toernooiveld in den Haag is de plaats,
waar vroeger steekspelen plaats hadden.
Rondom hettoernooiveld stonden banken
voor de toeschouwers. Het midden van
het veld,waar zich de spelers bevonden,

heette ,yhetkrijt''.Men reed groepsgewijs
m et gevelde lansen op elkaar in. Soms

ging hetbijhetsteekspelruw toeen werden valsche prakti
jken toegepast,om een
vi
jand uitden weg te ruimen.Zoo werd
Floris de vierde bij een steekspel verm oord. In 1896 hebben de Utrechtsche
studenten ter gelegenheid van een herdenking der stichting van de hoogeschool
zulk een steekspelgehouden.

Steektrap. Een rechte trap, in tegenstelling met een wenteltrap.
Steekvlam . Ten einde de hitte van een

vlam zeer plaatseli
jk te laten inwerken,
gebruikte men vroeger een blaaspijpje,
waarmede men lucht dwars door de
vlam kon blazen. Hierdoor schoot de
vlam in een punt uit.M en had dan een
steekvlam . Tegenwoordig heeft men in
de laschtoestellen steekvlammen van veel
hooger temperatuur, dan men vroeger
kon bereiken.M en laateen straalzuurstof-

gas (uit een Pesch met samengeperste
zuurstof) samenkomen met een straal
acetyleengasenmenverkrijgtdaneensteekvlam van zulk een hooge temperatuur,

Steen der Wijzen.ln de M iddeleeuwen
verstond men hierondereen geheimzinnige

stof,diein staatzou zijn,metalen in goud
te veranderen.Zij,dï
'e naar dezen steen
zochten, heetten alchymisten. W ie in de
kunst, welke de ,,zwarte Kunst''heette,

wasingewijd,heette ,yadept''.Menstelde

zich toenvoor,datdemetalenziek waren en

datde steen (ook we1hetGrootM edicijn
of Groot Elixer genoemd) in staatwas,
ze gezond te m aken. Tevens zou de

steen ook het zieke menschelijk lichaam,

met welke kwaal ook behept, kunnen
genezen.Het werk der alchymisten werd
door de Kerk veroordeeld a1s heulen met
den duivel. Daarom deden de alchymisten hunwerkinhetgeheim.Diegeheim zinnigheid prikkelde de verbeelding van
buitenstaandersdestemeer.Landloopersen
oplichters wendden voor,deZwarteKunst
teverstaanenverkregenhetvertrouwen van

vorsten.Zi
j verkregen graventitelsin ruil
voorde belofte,de vorsten te doen deelen
in de opbrengst der verwachte schatten.
Behalve naar het GrootM edici
jn,zochten
de Alchymisten naar ,,
D en Grooten
Oplosser'',welke geacht werd in staat te

zijn,allestoffenoptelossen.UitdeZwarte
Kunst ontwikkelde zich later de weten-

schappeli
jkescheikunde.Reedshadden de
alchymisten glauberzout, fosfor en salpeterontdekten ook de uitvinding van het
buskruit wordt aan hen toegeschreven.

datmendaarmedeijzeren bouwwerkenkan
sloopen en ijzerkan lasschen.Men heeft

De wetenschappelijke scheikunde sloot,

ook blaasvlammen, verkregen,door een
straal lucht met een straal benzinedamp
te laten samenkomen.Deze blaasvlammen

deratomen,demogelijkheid eener wijzi-

kunnen goed gericht worden, maar zi
j
bereiken niet zoo'
n hooge temperatuur,
als die der laschtoestellen.

Steen (vlasserij). Gewichtsmaat voor
bewerkt vlas,2.8 kg (zes oude ponden).
Een goed zwingelaarzwingeltop een dag
twee steen vlas.Een ha goed vlas levert
400 steen vlas en 12 hlzaad.Dertig steen
vormen een baalen tien baaliseen Engelsche ton of1015 kg.
Vroeger rekende men ook kaarsen,zeep,

wo1en garen bijsteenen.

Het gewicht van een steen verschilt naar
de plaats. In Friesland rekent men met
3:bundels''van 6 pond twee ons.

met haar theorie over de ondeelbaarheid
ging der metalen uit.Eigenaardig is het
wel, dat de nieuwe scheikunde van dit
standpunt is teruggekomen met haar
electronenleer. Daardoor is het althans

theoretisch mogeli
jk, de elementen te
veranderen.Radium ,lood en kwik komen
het eerst in aanmerking voor een verandering in goud.
Ook de alchymisten hadden proeven met

kwik gedaan.Kwik heette bij hen ,,De
Roode Leeuw''en hetdoelwas,verandering van dien rooden leeuw in goud.
Evenals toen, duiken thans nu en dan

berichten op overwijziging van kwik in

goud.Ookthanswordt met geheimzinnig-

heid gewerkt. Tot dusver schijnen de
pogingennognietgelukttezi
jn.Misschien
isde tijd nietvermeer,d
'atmen slaagt.

STEENDOG-STEENSNIJDEN
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Steendog. M opshond of kleine buldog.
Vroeger hield men van gevechten van
stieren met honden of van beeren m et
honden. De honden, die men daarvovr
africhtte waren steendoggen,rekels,beere-

inkt over den steen gerold wordt, dan
neemt de vettige teekening goed inktaan,

bijtersen bullebi
jters.

verkri
jgtmen een teekeningop hetpapier,

terwi
jlde gom den vettigen inktafstoot.
Legt men een papier op den steen en
brengt men dat onder de drukpers, dan
een steendruk.

Steendruk. Een wi
jze van vermenigvuldiging van teekeningen, welke Senefelderte Praag in 1798 uitvond.Reedsvan
ouds graveerde men op metalen platen,

Steendijk.M oraine.Ophoopingvan berg-

hoemoeili
jkdatookging,doordehardheid

Steengal(paarden).Ziekeli
jke afwi
jking

van het metaal.Daarom graveerde Sene-

felder op steen.Volgens zijn werkwi
jze

werd de steen bedekt met een laag verf,

steen en puin, van gletschers afkomstig.
onderde zoolvan den hoef,ontstaan door
ongewonen druk. De oorzaken van dien

druk kunnen velerleizijn (zwakke of te

welke hi
j metde graveernaald bewerkte.

harde zool, volvoetigheid, klemhoef, on-

en in den steen.Hi
jverwi
jderde de verf

regelmatig wegsni
jden van de zoolbi
jhet
beslaan). Men heeft die afwijking wel

Hierdoor ontstonden groeve'
n in de verf
en smeerde drukinkt op den steen; de
groeven namen dan gemakkelijk den

drukinktop.Hi
jdruktedan op den steen
een velpapieren verkreeg op deze wijze
een afdruk.Deze werkwijze behoort tot
de groep der diepdrukken,aangezien de
teekeningdieperligtdan hetoppervlak van
den steen.

Uitdezewerkwi
jze ontstond een andere:
de vlakdruk, waarbij de teekening in
hetzelfde vlak ligt,als het oppervlak van

densteenendezewerkwijzeisdegebruikeli
jkegeworden.
M engebruiktvoorsteendrukeenbi
jzonder
soortsteen,diem en uitsluitend in Beieren
vindt en die uit koolzure kalk bestaat.
Ze is duur,vooralin groote platen. De
kleurisgeeltotgrijsalnaarde hardheid.
Desteen wordtvaak geslepenen gepolijst.
Door het vergrootglas ziet men op de
oppervlakte korrelige punten. De steen
neemtzoowelwateralsvet op.Tegen het
gevaar van breken plakt men den steen,
die 3- 10 cm dikte heeft,op een andere,
hardere steensoort.
De lithograaf is deman,die op steen tee-

kent.Hi
jdoetdatmeteen scherpepen en
gebruiktvettigeninkt,vettigkrijtofverf.
De inktbevatook watzeep,welke eenigs-

zinsop den steen inwerkten erdusvri
j
vast op gaat zitten. Daarna wordt de
steen gegomd metgom,die wat salpeterzuur bevat. Door de inwerking van dit
zuur,kleeft de gom vast op hetnietvette
gedeelte.
W anneernu een inktrolmetvettigen druk-

toegeschreven aan druk door het trappen

op lossesteenen (van daardenaam).De
afwijking bestaat in plaatselijk afsterven,
bloeduitstorting,ontsteking en komt over-

een meteeltzweerbi
jden mensch en met
de roode, pi
jnlijke vlekjes, welke men
onderden nagelvan den grootenteen soms
waarneem t.

Steenkalk. Kluitkalk, verkregen na het
branden van kalksteen, in tegenstelling
met schelpkalk,die uit schelpen gebrand
wordt.

Steenlever(steenhouwer).Reelever,een
gebrek in zandsteen en in hardsteen,
bestaande in de aanwezigheid van smalle
lagen of kleine nesten van leem. Hardsteenen zerken vertoonen op den duur
spleten, doordat de steen zelden geheel

gaafis.Grafzerken van granietzijn duurZam er.

Steenslag.Fi
jngeklopte basaltom wegen
te verharden.

Steensnijden (heelkunde). Operatieve
verwijdering van blaassteenen.In vroeger
ti
jd kwamen blaassteenen veelvakervoor
dan tegenwoordig. Reeds aan de oude

Indiërswasdekunstvan hetsteensni
jden
bekend. W aarschijnli
jk hebben deze het
van de Grieken geleerd.In den tijd van
Hippocrates werd de bewerking overgelaten aan bepaalde personen : steen-

snijders;de geneeskundigen achtten haar

STEENZETTER- STENGELKNOLLEN

beneden hun waardigheid.Een werkwi
jze
van Celsus(100j.na Chr.)islangen tijd
in gebruik geweest.M en brachttwee vingers in den endeldarm, drukte aldus
den steen tegen den blaashals en men
maakte een halvemaanvormige snede langs
den bekkenrand in den buikwand. Dan
werd de steen door de opening gedrukt.
Velen stierven en wie genazen hadden

dikwijls blaasfstels.
De steensnijderswaren ruwe klanten,die

handel dreven in de geheimen van hun
kunst.
In het eind van 1600 verbeterde de werk-

wijze,doordat men de zgn. buitenste

snedetoepaste.Na een sondein depisbuis
te hebben gebracht, maakt men links

Steltvoet(paarden).Dekootthetkorte
been boven denhoef)behoortmetdepijp
(hetlange been onderde knie)een hoek
van 135 graden te maken.Afb. blz. 34.
Is die hoek grooter,dan zegt men,dathet
paard ,,steilgekoot'' is.Staat de koot in

het verlengde van de pijp,dan spreekt
men van een steltvoet.Hierbij kan het
voorkomen,dat alleen de punt van den
hoefden grond raakt.Hetgebrek is aangeboren.

Ook bi
jmenschen komtdesteltvoetvoor,
somsaangeboren,maarmeestal als gevolg
van langdurige bedrust na een beenbreuk
of na het ontstaan van een verlamminp
Iemand met steltvoeten kan den hak niet
op den grond zetten en looptop deteenen.

naast de sonde een insni
jding tot in de

blaas, haalde met den vinger den steen
naarzich toe en trok hem meteen steentang op geleide van den vinger door de

insni
jding naar buiten. Omstreeks 1750
begonnen de chirurgi
jns de operatie te
doen en het steensnijden hield op een
afzonderlijk vak te zi
jn.
Steenzetter (waterbouwkunde).Arbeider,die steenglooiingen m aakt.
Steenzout.Klipzout.Stukken zout,waarvan dikke lagen in den grond gevonden

worden. Bi
j Buurse vond men op 325

meter diepte een laag van 75 meter dik.
Stelp. Stulp, stolp, in Friesland : stelphuizing, boerenhuis met lage muren en
hooge dakvlakten, die zoowel woonhuis
a1s schuur en stal overdekken.In Friesland en Groningen komen de stelpen veel
voor;ook in Noord-Holland en een enkele
is er op Schouwen.

Stembanden (ontleedkunde). Twee
plooien in hetsli
jmvliesvan hetstrottenhoofd, die door trilling de stem voortbrengen.

Stempel. Stutpaal. In de mijnen stut
menhetdakvandemijngangenengebruikt
daarvoor dennenstammen als stempels.

Steng (zeilvaart).Bi
jgrootezeilschepen

bestaatde mastuiteen ondermasten een,
twee,ofdrieverlengstukken.Die verleng-

stukken heetenstengen (afb.blz.78).Het
eerste verlengstuk heet eenvoudig steng.
Het tweede bram steng. Het derde komt

alleen bijzeerlangemasten vooren heet
bovenbramsteng. Fokkesteng, steng van
den fokkemast. Groote steng, steng van
den grooten mast. Kruissteng, steng van
den bezaansmast. Zoo heeft men ook
fokkebramsteng, groote bramsteng en

bovenkruissteng (bezaansbramsteng). De
laatste wordt ook grietjessteng geheeten.

Stelpost (bouwkunde). Een bedrag

Stengzalings,stengestag.

dat in een bestek wordt opgegeven,
Om Op de begrooting te brengen vooreen
bepaald onderdeelvan hetwerk.Dewerkeli
jke kosten worden later verrekend,

Stengelaaltie (landbouw). Draadworm,
eenophetoognauweli
jkszichtbaardiertje

waarbi
jmoetworden aangenomen,datde
aannemer 10 % provisie toekomtvan de
aankoopsona van bestelde onderdeelen.
Komt een stelpostvan 100 gulden op de
begrooting voor, a1s stelpost voor een
bad en bestelt de bouwheer zelf een bad
van 150 gulden,dan komt aan den aannemer 15 gulden toe voor ,,provisie''.

van 1 mm lengte,datverschillende ziekten
in de gewassen veroorzaakt: reupziekte
in de rogge,kroefziekte in de uien,oudof ringziekte in de hyacinthen, bieten-

moeheid in het bietenland, aaltjesziekte
in de aardappels.

Stengelknollen (plantkunde).Bollen en
stengelknollenzijnvleezige,verdikteonderaardsche stengeldeelen van afwijkenden
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vorm en voorzien van oogen.Aardappels

vluchtigt en water aan de lucht onttrekt.

zi
jn stengelknollen. Dahliaknollen zijn

Sterk waterontleedtin hetlicht,waarbij
stikstofdioxydevri
jkomt,datdevloeistof
geelkleurt.Doordattevens zuurstof vrij

wortelknollen.

Stengestag (zeilvaart). De lijn,welke
looptvan den steng (verlengstuk van den
mast) naar den boegspriet.Zijdientom
den mastovereind tehouden (evenalsde
fokkestag,en de bakstagen).
Steranils. Een schermbloemige plant

met stervorm ige zaden.Het aftrekselvan
die zaden wordt evenals lindebloesem,

komt,kan een gesloten :esch onder den
invloed van het licht barsten door de
spanning.Salpeterzuurmoetdusin bruine
:esschen bewaard worden en, .omdat
warmte de ontleding bevordert, moet de
:esch koelstaan.
M en gebruikt sterk water voor bereiding
van schietkatoen, dynamiet, rookeloos
kruit.Goud lost niet in salpeterzuur op.

a1szweetmiddelgebruikt.Somsissteranijs
vermengd met zaden van een vergiftige

soort. Evenals venkel en ani
js smaakt
sterani
js zoet en daarom wordt zij als
smaakverbeterend middel bi
j geneesmiddelenenverderbijdebereidingvananisette
gebruikt.

Sterappel.Vri
j groote,roode,platronde
appel.Het vruchtvleesch is witen op de
doorsnede ervan ziet men een roode ster
in het witte vruchtvleesch. Goede tafelappel, groeit veel in boomgaarden van
hoogen klei- of mergelgrond. De boom
bloeit laat en heeft daardoor weinig van

nachtvorsten te lijden. De pluktijd is
begin October.De boom isweinig vatbaar
voor schurft.
Sterk-arm -schaafm achine. Een schaaf-

Sterreschot. Lichtgekleurde,geleiachtige
brokken, die men soms langs slooten en
in hetalgemeen op vochtigen grond vindt.
Deze klompen dril bestaan uit micros-

copische draden van gelei, welke zijn

samengesteld uit kleine, aaneengereide

bolletjes.Hetzijn kleine algen,die zich

na een regenachtigen nacht of na sterken dauw plotseling zeer snelvermenigvuldigd hebben. De algen nemen water

op en zoo ontstaateen klomp dril.Blijkbaar moeten er bi
jzondere voorwaarden
voor die snelle ontwikkeling bestaan,want

lang nietaltijd za1men na een vochtigen
nacht het sterreschot vinden.
Het volksgeloof stelt het voor, alsof de
dril van vallende sterren afkomstig zou

zi
jn.M en meentook,datde drilin het
donker licht afgeeft.

machine voor i
jzer, waarbi
j het werkstuk stilstaat en de beitelheen en weer
gaat.Deze machine wordtvoor klein werk

gebruikt. Bij een sleeschaafdaarentegen
staat de beitel stil en gaat het werkstuk
op een slede heen en weer.Deze gebruikt
nnen VOOr groote Werkstukken.

Steurharing (visscherij).Haring,welke
niet gekaakt,doch terstond na de vangst

gezouten wordt.Gewoonlijk brengtpekelharing (gekaakte en gezouten haring)
méér op dan steurharing (waar de ingewanden nogin zitten)en daarom gaatde

Sterke specie (metselaar).W aterdichte

visscher er alleen in gevalvan nood toe
over,deharing ongekaaktte zouten tslecht

specie, bestaande uit één deel cement,
tweedeelen zand en een tiendedeelschelpkalk.

weer,grootevangst).Alleen a1seenhooge
pri
js voor steurharing verwacht wordt,

Sterk water(scheikunde).Salpeterzuur,
HNOa, een kleurlooze, licht bewegeli
jke
vloeistof, vluchtig en m et een scherpen
reuk. Het soorteli
jk gewichtis 1,53.De
vloeistof kookt bi
j 86 graden en heeft
neiging om water aan te trekken.Neemt
m en de stop van de Pesch,dan zietmen
een witten nevel, doordat een deel ver-

geschiedty,hetsteuren''zonder noodzaak.

Steurharing wordtgewoonli
jk totbokking

gerookt en omdat de Engelschen hun
haring in den regeltotbokking verwerken,
noemt men deze gerookte haring wel

Engelsche bokking of Engelsche snijbokking.W atdeEngelschenvangen en steuren

is eigenlijk de kanaalharing,een grooter
soort,dieleeftinhetZuidelijkdeelvande
Noordzee.

STEVELS-STIKSTOFKNOLLETJES
Steyels. Zware laarzen. Stevelknecht:
houten laarzentrekker.In Z.-Afrikanoemt
men geWone Schoenen stevels.

Steven (schipperij).Kromhout aan het

voor-en achterschip.Voorsteven en roersteven tafb.blz.188,). De roersteven heeft
een opening voor de schroefas.

Stichting (rechten).Een rechtspersoon,
in het leven geroepen door een akte of
door een testament,die een bepaald doel
nastreeft en beschikt over een kapitaal,
dat de stichter daarvoor heeft bestemd.

Deze heeft bij de akte ofhettestament
tevens het bestuur benoemd.

Stiep (bouwkunde).Por.Teerling.Een

gemetselde voet van 1 of IA
a steen in het
vierkant ter ondersteuning van vloerbalken. Zwaardere stiepen dienen a1s
fundament voor gebinten in een schuur

(afb.blz.218).De stiepen reiken totaan
hetvastezand en alszehoog zi
jn,worden
ze op hun kruin met een zwaren balk
bedekt, waarop de standvinken komen.

Stift. Oude schrijlkijze voor stichting.
Oorspronkelijk was een stift een vereenigingvangeestelijken,welkevereeniging

doch behield zi
jn inkomsten uithetstift.
Langzanaerhand veranderden sommige
kloostersofkerkeli
jkestifteninwereldli
jke
stiften,d.w.z.de leden legden geen kloostergeloften meer af,die hen bonden voor

hetleven;zi
jbeloofdenalleenkuischheiden
gehoorzaamheid aan de Kerk.Zi
j waren
vrij,uithetstifttetreden en een huwelijk
aan tegaan.Erwaren stiften voormannen
en voorvrouwen.Dievoorvrouwen waren

meestalbestemdvooradelli
jke,ongehuwde
dames# #,
jofferen'' zei men desti
jds. In
tegenstelling metde kloosters,die bijde
Hervorming meercndeels werden opge-

heven,zi
jn er langen tijd vele stiften in

stand gebleven en vele kloosters werden
in stiften veranderd.Vooral in Duitschland was *dat het geval.De adel
li
jke geslachten 1Il Duitschland, xzaarvan de

jefferen destijds in aanmerking kwamen
om in een stift te worden opgenomen.
thans de adel met zestien adellijke kwartieren,haeten heden ten dage nog ,,stifts-

fàhige Adel'',tegenover den jongen adel.
In ons land kwamen de volgende stiften
VOOr: t
e Hunnepe in Salland, het stift
1,Het Swarte W ater'' te Vollenhove en
het stiftte j'àleerselo.

DeKerkhervormingbrachtwi
jzigingindien

door schenking in het bezitvan goederen
was gekomen.De leden dier vereeniging
woonden samen in een gebouw en leefden
van deopbrengstdergoederen.De oudste
instellingen van dien aard waren dekloosterorden.Nietalleen de kloosters,ook de
kerken verwierven goederen en de geeste-

toestand.De twee eerst genoemde stiften
verdwenen :alleen hetstiftteW eerseloisin
stand gebleven,doordatdeRidderschap had
weten te bewerken,dat voortaan de pre-

li
jken genoten de opbrengst ervan.Sommige van die kerken waren rijkelijk met

voortaan in hetstiftzouden worden opgenomen,vier,,riddermatige''geslachtskwartieren zouden moeten hebben en dat ze
van Hervormdengodsdienstzoudenmoeten

goederen bedeeld; men noemde ze stiftskerken.W aszulk een kerkvanhoogenrang,
een domkerk, een kapittelkerk, waarvan
een aartsbisschop of een bisschop het
hoofd was,dan sprak men van aartsstift,

domstift,hoogstiften de geesteli
jken,die
den raad van den bisschop vormden,
heetten, behalve domheeren, kapittel-

heeren,kanunniken ook stiftsheeren.Bij

overdracht heette het gebied, zoover a1s
de m acht van den bisschop reikte, ook
stift.Vandaardenaam StichtvoorUtrecht.

Degeesteli
jken dierhoogestiftenwoonden
aanvankelijk ook samen in één gebouw.
Nadetiendeeeuw hield echterdiesamen-

woning op; ieder woonde afzonderlijk,

benden aan hervormde adelli
jke vrouwen
zouden worden geschonken.De Staten van

Holland bepaalden, dat de joffers, die

zijn.Erbehoorden 68 erven bi
j hetstift

en de gebouwen waren omgeven door een
gracht,dielaterisgedempt.De omwenteling van 1795 maakte aan het bestaan van
hetStifteen einde.Debezittingen werden
tot domein verklaard en in 1811 verkocht.
ln 1834 werd de stiftskerk eigendom der

Hervormde Gemeente en nog is zij het

middelpunt voor een klein aantal hervormden te midden van een katholieke
omgeving.

Stikstofknolletjes.W oekeringen aan de
wortels van peulgewassen, die ontstaan
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onder den invloed van een bepaalde
bacterie,welke in bouwland voorkomt en
in den worteldringt.Deze bacterie heeft
de eigenschap,stikstof uit de lucht op te
nemen en te binden tot een stof, welke
opneembaar voor de plant is.

Deze woekeringen kan men bi
j klaver,
lupinenenerwtengemakkeli
jkwaarnemen,
doordewortelsvoorzichtigbloottemaken.

Soms zijn ze zoo groota1sknikkers.De
kennis van de stikstofknolletjes is pas
50 jaaroud.In 1886 vond men,dat de
bacterie,die bijerwten woekeringen aan
de wortelsveroorzaakt,datniet kan doen

bij de wortels van lupinen en saradella.
Er moeten dus verscheidene soorten van
stikstofbacteriën bestaan.
StilleW eek.Goedeweek,deweek voorafgaande aan Paasch-zondag, waarin de

Goede Vrijdag,de sterfdag van Christtls
valt.Dezeweek wassteedsgewijd aan de
overdenkingvanChristus'li
jdenensterven.
Stippelgravure. Een prent, verkregen
doorin een koperen plaatmeteen daarvoor
bestemd werktuig stippels te slaan van
verschillende diepte en fi
jnheid, met
braampjes eromheen van verschillende

bevat 8 gewone wagenvrachten, dat is
120 hlturf,10.000 stuks.Het baggerloon
wordt gerekend naar het aantal stobben :
25 gulden baggerloon voor een stobbe.
In de hooge-veenstreken rekent men niet
met stobben,maar met dagwerken.

Stoeterij (paardenl.'Groote paardenfokkerij, waar men een bepaalde rasverbetering op het oog heeft. Stoeteri
j
vanrenpaarden.Stoeterijvanlegerpaarden.
Stofkalk. W anneer ongebluschte kalk

langen ti
jd aan de lucht wordt blootgesteld,neemtze water op en bluscht uit
zichzelf. Tevens wordt ook koolzuur uit
de lucht opgenomen,zoodat ze overgaat
in koolzure kalk,stofkalk.
Nu berustdeverhardingvan kalkinmetselspecieten deeleook op een verbinding met
hetkoolzuur uit de lucht,zoodatstofkalk
niet meer voor metselkalk gebruikt kan
worden. W el mengt men soms kleine
hoeveelheden stofkalk in de metselspecie,
omdat die dan sneller hard wordt.
Stofkalk is voor kalkbemesting van den
grond zeer geschikt.

In het einde van 1600 maakte deAmster-

Stofwisseling.Descheikundigeen natuurkundige verrichtingen,welke het lichaam
in stand houden. Het lichaam neemt
voedsel op en verandert dat in stoffen,
waarmede het lichaam wordt opgebouwd
ofin stoffen,welke voor de spierwerking

dammerLutma deze wijzevan plaatdruk
meer bekend. De gravures gelijken op
krijtteekeningen doorhun korreligaanzien.
Zi
jvallen tegenwoordig nietmeer in den

bruikte opgeloste stoffen komen in het
bloed en worden door de nieren afgescheiden. De ballaststoffen verlaten het
lichaam door den darm.De stofwisseling

grootte.Zooweldepuntjesalsdebraampjes
houden drukinktvast.Dichtopéénstaande

putjes geven na het afdrukken donkere
partijen.Fijne puntjes lichte parti
jen.

smaak.

Stobbe (boschbouw).Het gedeelte van
den stam,datmetdewortelsin den grond

bli
jftzitten,wanneerdeboom bijdengrond
wordt afgezaagd.Nadat een dennenbosch

is ,ykaalgeslagen''blijft er een stobben-

noodig zi
jn (suiker).De resten der ver-

daaltin den slaap,stijgtbi
jhetontwaken,
stijgt hooger bij arbeid en bij koude.
Stofwisselingsziekten zi
jn b.
v.suikerziekte,
jicht,vetzucht.Bi
jdezeziekten worden de
voedingsstoffen niet op de gewone wijze
verteerd.

veld over.
Stobbenrooien is een deel van het ontginningswerk.

Stok. Souche.Talon. Het deel van een

Stobbe (veenderij). Turfhoop. Bi
j de
veenderij in het laagveen is een stobbe

achterblijft,nadatmen debonseruitheeft

een maat, een zekere hoeveelheid turf,
die zit aan een ronde turfhoop met een

straalvan 9)voeten een hoogtevan 20
lagen met een kop erop.Zulk een hoop

effect,dat overbli
jft na afscheuring der
coupons.Het gedeelte,datin een bonboek
gescheurd.Stok van een chèqueboek,van

een kwitantieboek.Bi
j hetkaartspelisde
stok het stapeltje kaarten, dat overbli
jft,
wanneerallespelersvan een bepaald aantal

kaarten zijn voorzien.
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Stokanker.Een ankerheefttweehanden,

Stokvisch.Gedroogdekabeljauw.In het

datzi
jn deverbreedepunten,welkeinden

Noorden van Noorwegen is een groep
eilanden: de Lofodden,

waarjaarlijks 25 duizend
visscherssamenkomenvoor

de vangst van kabel
jauw.
Deze wordt ontdaan van
kop, ruggegraat en ingewanden,aan stokken opgehangen en zoo gedroogd.

Zijnergeenstokkengenoeg,
dan legtm en de visch op
de klippen om te drogen

(klipvisch).W ordtdevisch
gezouten in tonnen, dan

wordt zi
j zoutevisch. De

vangst is wisselvallig.
Groote vangsten komen

s
lechtséénsindezesjaren
vo'or
.

Tjalk. Steven.Ankerspiel.Stokanker.Berghout.

Soms gaat de visch

elderspaaien.
Stollingsgesteenten.Ge-

grond moeten dringen.Loodrecht op het
verbindingsstukderhandenstaatdeschacht.
Door een gat in de schacht gaat de stok,
loodrecht op het verbindingsstuk van de

steenten,die ontstaan zi
jn door stolling
van de oorspronkelijk vloeibareaardkorst.
Zij staan tegenover afzettingsgesteenten.,
die méér voorkomen en ontstaan zijn

handen (afb.blz.496).W anneerhetanker
gesleept wordt,gaat de stok,welke vrij
langis,in eenrichtingevenwi
jdigmetden

door afzetting uit het water. Stollings-

gest@eenten zijn basalt,graniet,porher,en

gnels.

ankergrond. Daardoor kan een
hand in den grond dringen.

Stokbeitel.Beitelaan een steel
1osbevestigd,doch z& ,dat de
beitelnietdraaien kan. Destokbeitel dient,om metbehulpvan

een hameri
jzeren platen af te
hakken. Bij dat slaan trilt de

steel niet en de beitel springt

niet, omdat zij los aan den
steel zit.

Stokmaat(paarden).Eenstok

met maat-verdeeling,waarmede
men de hoogte van de schoft
van een paard meet.

Stokschroef (behanger).Een
ijzeren boutje, dat aan beide

einden een houtschroefdraad
heeft.M etstokschroevenmaaktdebehanger

Basaltis afkomstig van vulkanen.Graniet

de houten gordijnknoppen (roededragers)
vast(afb.blz.496).

isdoorlangzame afkoeling bi
jde stolling
deraarde ontstaan en bevatdrieërleisoort
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grove kristallen (veldspaat, kwarts en
glimmer).Porher is sneller afgekoeld en
heeftfijnere kristallen.Gneisheeftlangen
ti
jd in vloeibaren toestand aandruk blootgestaan,waardoordeglimmerplaatjeslaags-

en dergel.tegen elkaar komen.Lintvoeg :
de plaats,waar de lange einden tegen

gewi
js zijn gaan liggen. Op deze wi
jze

Stophout (bouwkunde). Eindjes van
balken,houtafvalbi
jhetbouwen.Stophout
gebruiktmen bi
j allerhande werken voor
ti
jdelijke ondersteuning van bouwdeelen.
Onderstoppen: een stopbalk (stopblok)

is m ica gevormd.

Stolp (bouwkunde). Stulp. Stelp. Een
boerenwoning met vierkant grondvlak en
met stallen,woning en schuur onder één
dak.Dat dak is hoog en bestaat uit vier
even groote driehoeken. Op Schouwen
spreekt men van stolpe,in Friesland van
stelp of stelphuizing. In Noord-Holland
is de
stelp de gewone vorm van boeren*
Wonlng.

Stolpen.Kippenhouderssluiten broedsche
hennen onder een mand en laten het
dier een paardagen op den kouden grond
zitten,zoodat de broedschheid over gaat.

Dezebehandeling heetstolpen (ondereen
stolp zetten).
Stooklei. Lei is klei,die door druk in
lagen is versteend en donker gekleurd is
door koolstof. Stookleiiseen soortlei,die

veel koolstof ('
bruinkoolachtige stoffen)
bevat en in Estland veelvoorkomt.Door
overhaling wordterteer,paralne en teerolie uit gewonnen.

Stoop.Vat.Een stoop wijns.In Zeeland

iseen stoop een eenheidsmaatvoor vloeistoffen : 2 liter. Een stoop teer.

Stoopeblarenzijnwaterlelies;zijwordenzoo

genoemd om den vatvorm van devruchten.
Om dezelfde reden heeten ze ook kanne-

kenskruid. Bekend is de schilderij van
Frans Hals:,,De man met de bierstoop''.

Stoot (paarden).Korte riem metgesp,
die gebruiktwordt,om de leidselsaan het

bit te verbinden (afb.blz.183).
Stootbord (timmerman). Destaande
plank achter de treden vall een trap.

(afb.blz.5).

elkaar komen,zooals bij planken.Stooten lintvoegen.

ergens onder steken.

Stoppel(landbouw).Deondereindender

graanstengels,die na het maaien op het

land bli
jven staan.Stoppelland.Stoppel-

ploeg. Stoppelgewas: gewas,dat na het

maaien op het land gezaaid is (klaver,
knollen).

Stoppeleinde (rietdekker). Bijeen bos
rietofrijsheethetdikkeeindhetstoppeleind en hetdunne tsomsmetde pluim)
hetbleeseind (afb.blz.69).

Stopverf. Krijtwit, loodwit en li
jnolie
tot een taai deeg doorééngemengd.

Zij wordt gebruikt voor het dichtmaken
van spijkergaten, scheuren in houtwerk
en hetaanstoppen van glasruiten.

Stormladder (zeevaart). Touwladder
met smalle houten sporten.Deze storm ladder doet dienst,wanneer de loodsaan
boord komt,ofhet schip verlaat.Op zee
kan men nl.nietvan de statietrap gebruik
maken :de sloep zou er tegen stooten of

eraan bli
jven haken.
Storm zeil. Driehoekig zeil zonder gaffel
ofgiek,datbijzeegaandejachten staatop
deplaatsvan hetgrootzei
lendatbi
jstormachtig weer gemakkeli
jker te behandelen
is dan het grootzeilmetzi
jn slingerende
spieren.

Stort (grondwerk). De plaats waar de
aarde gestort wordt.Stortwerker:de man,

Stooter. Vroeger een geldstuk; thans is

die degestorte aardegelijk maakt.

het woord nog algemeen gebruikeli
jk op
de marktvoor het bedrag van 121.cent.
Stootvoeg (bouwkunde).Deplaats,waar

Stortebed (waterbouwkunde). Bekleeding van den bodem met rijs,bezwaard

de korte einden van planken,bouwsteenen
W oordverklaring.

met steenen,tegen uitschuring door den
stroom ,voor sluisdeuren en duikers.
32
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Stortsteen (waterbouwkunde).Onregelmatige brokken steen of puin, welke in
een dikke laag worden neergestort ter
beveiliging van den ondergrond tegen

zietmen dan in de straalgroeve een wankleurigen uitwas,meestalaan één achter-

poot,maarsoms zi
jn alle vier de stralen
aanyedaan.D e ziekte kan zich over den

afschuringdoorwater,bi
j schutsluizen en
langsdi
jken.

geheelen straaluitbreiden. Zi
j is erfeli
jk.De zware paardenrassen hebben er
hetmeestvan te lijden.Hetpaard loopt

Straal(paardenl.Hetdriehoekiggedeelte

kreupel,doordat de zoolbescherming ontbreekt. De behandeling is omslachtig en
langdurig. Het paard wordt meestalafgemaakt.

van den paardenhoef,dateenigszins boven
de zooluitsteekt,en dat doortwee straalgroeven begrensd wordt.
De straal is een veerkrachtig eeltweefsel

(zwil).Demeening,datdestraaldengrond

niet mag raken,is veranderd.Thans acht
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het lichaamsgewicht door den straal
gedragen wordt, omdat daardoor de hoef
haar goeden vorm behoudt en het paard
vaster op de beenen staat.Is de weg glad,
dan staat het paard steviger, wanneer
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hetop sokken (zonderi
jzers)loopt,omdat
dan de straalop den grond komt en het
draagvlak het grootst is.
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Straal (grondwerk). Een ri
j smalle,
lange planken,waarover met kruiwagens
gereden wordt.

*
j
Ne
&

Straalbreking.Verandering van de rich-

ting dez lichtstralen bij doorgang door

Straalschimmel.

gestoken, lijkt gebroken. Kleurschifting

straalsgewijs gerangschikte zwamdraden
(afb.blz.498),diezwellingenenetteringen
veroorzakenbi
jmenschendier.Deschim-

verschillende stoffen. Beziet men een
voorwerp door een prisma,dan ziet men
het op een andere plaats, dan waar het
zich bevindt. Een stok,half onder water
ontstaat,doordat de kleursoorten,die het
witte licht samenstellen,op verschillende

wi
jze gebroken worden. Laat men een

straalvan witlichtdooreen glazen prisma
vallen en vangtmen de uittredende straal

op,dan bli
jktdie gekleurd te zi
jn. Het

witte licht is geschift.

Straalschim m el. Een schimmel met

melkomt overalin de natuur voor,maar

toch zi
jn besmettingen ermee zeldzaam.
Hetgeluktniet,op kunstmatigewi
jzeeen
dier met de schimmel uit een kweek te

besmetten. Er moeten dus bi
jzondere
omstandigheden voor de besmetting aan-

wezigzi
jn,diewi
jnietkennen.Menneemt

den straal kdriehoekige, hoornige laag

aan,dat verwondingen van de huid door
korenaren of stroohalmen de meeste kans

onder de zool van den paardenhoef),
waarbi
j de hoornlaag niet veerkrachtig

op natuurlijkebesmetting geven.(Kauwen
optarwekorrelsmetziekekiezen).Meestal
zeteltdeziekteaandekaak,minderdikwijls

Straalkanker (paarden).Een ziektevan

en hard is, maar week en stinkend.De
oorsprong van de ziekte is gelegen in
de lederhuid, welke het hoorn voortbrengt.Ervormen zich daartepelvormige,

franjeachtige uitwassen tzooals bij een
wrat).Deze uitwassen brengen ziekeli
jke
hoornvoort,dienietverhardt.Gewoonlijk

inborst-en buikorganen.Ongunstig ishet,
a1s de ziekte aan de bovenkaak zetelt,
wegens het gevaar voor uitbreiding naar

de hersenen,de bi
jholten van den neus
en de oogholten.Deziekte kan uitzichzelf

genezen. Bi
j aandoening van gelaat en

STRAALZUIGER- STREEK

hals,heeft een behandeling met X-stralen

dikwijlseengoedeuitkomst.Bijaandoening

van dekaakkomtereen gezwelvan blauwroodekleurmetintrekkingen en litteekens,
waartusschen weeke plekken en fstels.A1s
men den etteronderzoekt,dieuitdehstels
komt,dan kan men onder het microscoop
de gele korrels,de draden en de kolven
van de schimmel waarnemen. Voor dat
onderzoek moetmen etternemen;niethet
wondvocht. De ziekte komt het meest

voorbijpersonenvanomstreeksdertigjaar
oud;bi
jkinderen iszezeldzaam.In som-
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Stram pel. Stramp, vork. Een V-vormig
vertaktstukhout;een V-vormigeindtotiw.
Schapen, die door openingen van een

heining kruipen,krijgen een strampelom
den nek. Een leidsel voor een tweespan
heeft twee strampen. Een eendenest op
een strampelboven hetwater.De strampel
wordt daartoe in de modder gestoken en
de hals van den korf in de vork gelegd;
de buik van den korfrustop een afzonder-

lijken staak.
Strandjutter.Iemand,diezich gevonden

m ige gevallen verspreidtzich de schimmel
in het lichaam langsdebloedvaten en dan
ontstaan schimmelwoekeringen zgn. zaailingen in debeenderen.Dezekunnen,door

strandgoed toeëigenten ditnietaPevertaan
den strandvonder,zooals dat behoort,is

degelijkenis,tenonrechtevoorbeenmerg-

een derde deelvan de opbrengst.

ontsteking ofvoor beentuberculose gehouden worden.
Straalzuiger. Een toestel om met een
krachtigen straalvan stoom ofvan water,
luchttezuigen.Hetwerktop de volgende

wi
jze:een spits t
oeloopende buis steekt
met de spits in een kegelvorm ige opening
van een tweede buis.W ordt nu door de
eerste buis water of stoom geblazen,dan
zalde straalluchtuitdeomgeving van de
spits meenemen en aldus zuigend werken.

Gelijksoortig is de volgende inrichting:

De spitsen van twee puntig toeloopende

bllizen worden haaks en dichtbijelkaar

gezet.W ordt in één van de buizen lucht
geblazen,dan zaldeluchtvan deéénebuis
zuigend werken op de lucht in de andere
buis.
Een straalzuiger wordt gebruikt om lucht
uit een centrifugaalpomp ofuit een hevel
te zuigen.Voor het omhoog brengen van
water,werkthettoestelnietzuinig genoeg.
Het beginsel van den straalzuiger wordt

toegepastbij,,syphons'',om reukwaterte
verstuiven. De wind werkt op een open
schoorsteenpot als een straalzuiger.

Stralenarts. Arts,die zich toelegt op
onderzoek en behandeling van zieken met
X-stralen.

een strandjutter. W ordt strandgoed behoorli
jk afgeleverd,danontvangtdevinder
Strandvonder.Strandvoogd.Ambtenaar,
belastmethet opzichtovergoederen,door
de zee aangespoeld.Een ieder,die aan het
strand aangespoelde goederen vindt,moet
dieaan de overheid a:everen.De eigenaar
van het goed bli
jft rechthebbende.Het

beheer derstrandvonderijwordtgewoonlijk opgedragen aan den burgemeester
der gemeente. Op Rottumeroog en te
'

s-Gravenhage zi
jn voordestrandvonderij

ambtenaren aangesteld. De strandvonder
behoort verslag van berging van aangespoeld goed uit te brengen aan den
Commissaris der Koni
ngin van zijn provincie. Door vier aankondigingen in de
bladen worden rechthebbenden opgeroepen. Jndien deze zich niet opdoen,
wordt het goed in het openbaar verkocht.De opbrengst moet worden afgedragen aan Gedeputeerde Staten, die

de opbrengst nog tien jaarterbeschikking van den rechthebbende houden.
Ishetland van herkomstvan hetvaartuig,
dat het goed vervoerde,bekend,dan geeft
de strandvonder van de berging van het
goed kennis aan den betrokken consul.
Hetbergloon voorden strandvonderwordt

bijK.B.vastgesteld.
Streek (scheepvaart). W indstreek.De

die twee aan twee dichtbijelkaarliggen.

roos van het kompas is verdeeld in 16
deelen,s
'treken,zoodatiedere streek ruim

Het stramien heeft vierkante openingen
en wordt gebruikt a1s ondergrond'voor
borduurwerk,

11 graden bedraagt.Er zi
jn vier hoofdstreken (N, 0, Z, W ) en vier hoofdtusschenstreken (NO,ZO,ZW en NW ).

Stram ien.Grofweefselvan sterkedraden,
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De overige worden tusschenstreken genoemd. Als men de kompasroos in 32
deelen verdeelt,geeft deze ook de halve
streken aan.

Streeproest (landbouw). Zwarte roest.
Ziekte van het graan,dat op den stengel

oranjekleurigestrepenvertoont,veroorzaakt
door een schimmel, welke voorhaaront-

wikkeling een groeitijdperkopdeberberis
noodig heeft.Reedsvoor250jaarwasde
schadelijke invloed der berberis bekend.
Thans is die wetenschappeli
jk bewezen.
De berberis komt veel in het wild voor
en wordtook in tuinen gekweektals sierplant.

Strek (metselaar).Hetlange eindevan
een baksteen. Strek en kop. Streksche
lagen in een muur.

Een streksche boogiseen ri
jstraalsgewi
js

dan opeens komt er geen droppel meer.

Verwijdering van den strikdoorhettepelkanaalismogelijk.
Strippen (landbouw).Melken metduim
en wi
jsvinger.Ditgeschiedt,wanneer de
speen te klein is voor de volle hand.
ln het algemeen is strippen iets tusschen

duim en wijsvinger doorhalen: bessen
strippen of rissen; plooien strippen in
een muts. Tabakstrippen.

Strippen (visscherij).Verwijdering van
de ingewanden van schelvisch,kabel
jauw,
platvisch. tbi
j haring spreekt men niet
van strippen,maarvan kaken).Omdathet
vischvleesch rondom de ingewanden snel
verkleurt,wordt de visch,terstond nadat
ze gevangen is,geslachten de ingewanden

(de grom) worden eruit genomen. Het
strippen moetzeernauwkeurig geschieden:

gem etselde steenen boven een muuropening.Deboven-en onderbegrenzingvan

indien men de galblaas stuksni
jdten de
ga1in de buikholte loopt,kri
jgt de visch

dien boog zijn evenwijdig.Afb.blz.368.

is.De Hollandsche visscherszijn bekend

Strekdam .Krib in derivier,evenwi
jdig

aan den oever, ter beveiliging van holle

oevers ofvan brugpijlers.

Strekel (landbouw). Een plankje met

een handvat,bestreken metteeren daarna

bestrooid met zand. M en strijktermede
langs de snede van de zeis om die te

een bitteren smaak, alsof ze bedorven
om hun zorgvuldig strippen.

Eentreilerbli
jfttenminstezesdagenonderweg.De laatstgevangenvischwordtinijs
verpakten somsnoglevend,alsdichtevisch

verkocht.Datgeschiedtvooralbijschelvisch,
omdatvelenereenwaarborgvoorverschheid
in zien en gaarne de lever eten.Deze zgn.

ijsvisch is echter minderwaardig,sneller

scherpen (afb.blz.189).

bedorven,omdatde bacteriën in de ingewanden zich snelvermenigvuldigen.

Streng.In Overijsel:eenbeek.Visscheri
j

Stroobokking. Strootjesbokking, harde
bokking, Harderwi
jkers, gestoomde bok-

in kolken en strengen.

Strevels. Tentlattep. De latten, welke
het tentdak op een scheepsdek dragen.

Striets (zeilvaart).Een takel,waarmede
men het einde van het piekeval (dat is
het touw, waarmede men den piek,nok

van de gaffel,ophaalt)nog strakkerkan
aanhalen tEng.to stretch).
Strik in de speen (veeteelt). Bl
ijkbaar
heeft men metstrik een knoop op 't oog.
Een strik in de speen is een gebrek van

een melkkoe,waarbijeen knobbeltjeeen
tepelkanaal afsluit. Zoo'n knobbeltje is
een rest van een vroegere ontsteking.

Soms gaat het melken een poosje goed,

king. Zuiderzeeharing, die wat sterker
gezouten wordt,dan voor versche bokking

(bakbokking),en dan vieruurboven een

vlammend vuur gerookt wordt.De haring
isdan gaargeworden en kan zonderverdere
toebereiding gegeten worden.
In veelm indere mate dan de Zuiderzeeharing wordt de Noordzeeharing tot
stroobokking verwerkt. Dat geschiedt in
de maanden October en November,
wanneerm en niet ver van de kustvischt,
zoodat korte reizen gemaakt worden. De
haring wordt dan versch aangevoerd en

op bovengenoemde wi
jze bewerkt. De
gewone gele bokking en de spekbokking
vereischen een zorgvuldigeren langduriger
rooking.

STROOMAN-STRIJKMOLEN

Strooman.lemand,die zijn naam leent
voor een zaak,waarin hijniet betrokken
is. Iemand, die in het geheim voor een
ander handelt; b.v. iemand, die op een

openbare verkooping de pri
jzen opjaagt,
endoorzi
jnverhoudingtotdenverkooper,
zelf niet aan koop gebonden is.Iemand,
die op verzoek van een aandeelhouder
tervergadering van aandeelhouders stemt
volgens opdracht van den lastgever.
Deze heeft zi
jn aandeelen onder stroomannen verdeeld, om aldus op de vergadering meer invloed uit te oefenen,

dan a**lleen doorzi
jn eigen stem mogeli
jk
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Strijk (houthandel).Drooglat,stapellat,
latje van 2 cm dikte en 3 cm breedte,
dat bij het opstapelen van planken, op '

afstanden van 2 metertelkens tusschen de
lagen gelegd wordt, om een tusschen-

ruimtete bewaren.Op deze wi
jze droogt

men planken in de buitenlucht. M en
noemt dezen houtstapel:houtop stokken.

Grenen hout,datzeergevoelig spint (de
buitenste witte laag om de kern) heeft,
wordt gauw blauw als het aan vochtige

luchtisblootgesteld.(afb.blz.475).Grenen
planken droogt men in luchtige schuren;
niet buiten.

ZOU Z1Jn.

Strijkbalk (bouwkunde).Een balk,die
Stroomlaag (metselaar). Een laag
schuin geplaatste steen in een muur.Een
stroomlaag wordt toegepast ter versiering
of wanneer men een sleuf in een muur
moet opvullen, welke nog geen steen
hoog is.

in de lengte tegen een muur aanligt.

Strijken (paarden). Herhaaldeli
jk slaan
van den hoefvan heteene been tegen den

kogel(gewrichttusschenkooten pijp)(afb.
blz.34)van hetandere.Hierdoorontstaat

Stroovijl. Platte,grove vijl,welke van

een slechtgenezendewond ofeen eeltplek.
De oorzaak ligt in een verkeerden stand

voren naarachtersmalleren dunnerwordt.

van debeenen ofin afwijkingen van den

Doordat deze vi
jl in het midden wat
dikkeris,pakt zi
j beter op een onregelmatig,ruw oppervlak.Deze soort vi
jlen
werden vroeger in Duitschland gemaakt
en in stroo verpakt. Hiervan is de naam

vorm van den hoef.M en beschermt den

kogelwelmetzgn.strijklappen.
Strijkgeld.Bi
j een openbare verkooping

of meer laschbaar en daarom gebruikte

wordt het goed eerst ,yingezet'' d.
w .z.
de afslager noemt een som en vraagt,
wie er meer biedt. De hoogste bieder

men oude stroovijlen vroeger, om een
stalen kern telasschen in snijdendewerktuigen (bi
jlen).

kri
jgteen premie,strijkgeld genoemd.

In de eerste 8- 14 dagen na den inzet is
er gelegenheid een hooger bod aan den
notaris op te geven, en de ,,verhooger''

Stropblok (schipperij). Een takelblok,

kri
jgta1spremie10 % van deverhooging.

afgeleid.Het staalvan stroovijlen ismin

waarvan het huis omvat wordt door een

sti
jferomheengesplitsttouw,datovergaat

in een oog ofin een 1os eind,de staart.

Strottenhoofd (ontleedkunde). Bovenstedeelvan deluchtpijp,waarin destem-

spieren en de stembanden zijn gelegen.
Struif.Geklutsterauweeieren.Eierpannekoek, omelet.

Struinen.zoekennaarietsvanzi
jngading.
Kleinigheden kapen.

Striyk (bouwkunde). In het algemeen
een liggend bouwdeel.Strijkbalk:liggende
balk van een zoldering.Stri
jkbos:rijsbos
in dwarserichting tafb.blz.69).

Die premie heet hooggeld.
Na 1- 2 weken volgtde afslag.De afslager
noemt een som boven hetgeen is geboden

en alszich niemand opdoet,dan slaathij
verder af. Die y,miJ
'
n'' roept is in den
regelkooper.

Sederteen paarjaarzijn hoog-en strijkgeven bijde wetverboden.
Strijkklamp (scheepsbouw).Dehouten
li
jstaan den zijkantvan een schip,waarlangs het zwaard schuift, wanneer het
wordt opgehaald of neergelaten.

Strijkm olen.In N.-H.een watermolen,
welke het water uit een boezem maalt
in een hooger gelegen boezem, die het
water van zelf op het buitenwater loost.
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Tegenover stri
jkmolens staan de polder-

molens,die het water uit den polder in
den boezem malen.In Z.-H.noemt men
ze boven- en ondermolens.

In debouwkundespreektmen van strijkbalken,datzi
jn de balken die dichtlangs
den muur loopen.Zi
j bevinden zich aan

dragen.Hetzaaizaad wordtdan uitgespreid
en gedroogd.
In Zuid-Holland spreektm en nietvanstuifbrand, doch van ,,pop''. Behalve stuifbrand komt ook steenbrand voor. M en

vindt daarbijzwarte korrels,terwijlm en
bi
jstuifbrand de naakte spilaantreft.

den buitenkant van den muur,evenalsde

Stengelbrand,een andere ziekte dan stuif-

stri
jkmolens zich aan den buitenkantvan

brand,komtbijroggevoor:deschimmel

den polder bevinden.

woekert in het bovenste stengellid,waardoor de voeding van de aar niet tot haar

Studentenhaver. Mengsel van rozi
jnen

rechtkonaten looze pakjesontstaan.

noten.

Stuiken.Stooten.Elkaarmetde ellebogen

Stuifbrand (landbouw).Een schimmel-

stuiken (Vlaanderen).W aschgoed stuiken
tstampen) met den stuik (stamper).Het

en zoete amandelen,okkernoten of hazel-

ziekte in de granen,vooral in tarwe. In

het rijpe veld ziet men tarwearen, die
gevuld zijn meteen zwartpoederofmet
een zwarte strooperige m assa, de sporen

van de schimmel.Deze sporen zijn ten
deele verstoven in den tijd,datdetarwe

bloeide. De spoor viel op den stempel

van een bloem,vormde een draadje,dat

in hetvruchtbeginseldrong en voorloopig
in rust bleef.De korrel, die zich daarna
heeft gevormd, is niet van een gezonde
tarwekorrelte onderscheiden,maarzoodra
de korrelin den grond is en gaat kiemen,
begint de schimmelspoor te groeien in
den stengel,welke daardoor in den groei

wordtaangezeten vroegerdan bi
jandere
planten in deaarschiet.In die aarhoopen

zich de sporen op, die juist rijp zi
jn,

waschgoed komt daarna in de stuikmand

(mand voorhetgestuiktegoed).Voorover
stuiken (Zeeland).Vanden zolderstuiken.

De stuiknaad van kettingschalmen is de
naad, waar de einden van den schalm

witgloeiend tegen elkaar zijn geweld.
De stuikvoegen van metselwerk zi
jn de
plaatsen, waar de korte einden van de
steenen elkaar raken. De stuiknaad van
vloerdelen : waar de koppen tegen elkaar
liggen.Stuiknaad van gesoldeerdestukken :

waar de einden tegen elkaar zi
jn gesoldeerd (nietoverelkaar).Stuiken ofkoken
van klinknaden :dichtzetten van de randen

van samengeklonken dikke i
jzeren platen
vanden scheepsrompofden stoomketelom

een waterdichte verbinding te krijgen,
hetgeen geschiedt met den zetbeitel of

als de overige aren gaan bloeien.
De schade, die stuifbrand veroorzaakt,

kookbeitel.Opstuiken:een gloeiendeijze-

is slechts in sommige jaren van belang,
dank zi
jdenieuwewarmwaterbehandeling

plaatseli
jk dikker maken. Samenstuiken:
doorstooten in elkaar dri
jven. Gestuikte
di
jbeenhalsbreuk:wanneerde breukstukken in elkaarzijn geperst.Stuikingsbreuk

van het zaaizaad.Vroeger was stuifbrand
zeer schadeli
jk.M en ontsmette toen het
zaaizaad met kopervitriool,hetgeen doelloos is gebleken, omdat de schimmel
zich diep in de korrelbevindt.Tegenwoordig gaatmen aldus te werk:Hetzaaizaad
wordt in koud water geweekt gedurende
vier uur. De schimmel ontwikkelt zich

dan terstond en heeft in dien ti
jd reeds
een draadje gevormd.Dan wordtde geweekte tarwe gedompeld in warm water
van 53 graden gedurende 10 minuten.
Tegen deze temperatuur is de gezonde

ren staaf, door stooten tegen de einden,

van een wervel: compressiebreuk. Ver-

stuiken van den voet: eigenli
jk: door
stooten het voetgewricht bezeeren. Bi
j

buigen van een staaf ontstaat rekking aan
den buitenomtrek en stuiking aan den
binnenomtrek.
Een stuik is voorts een stapel
tje: een
stuik turf. Een stuik koren : een aantal
schooven tegen elkaar geplaatst,een hok,
een garst.

tarwekorrel goed bestand,de kiem li
jdt

Stukkolen. Steenkool, in stukken,grooter

daar niet onder.M aar de schimmelspoor
kan, omdat ze gekiemd is, dit niet ver-

dan 80mm.Zijn zekleiner,danheetenzij
nootjes.Hetfijnste heetgruis.

STULLENTEELT- SUIKERZIEKTE
Stullenteelt. Kweeken van zaad uit
koolplanten, welke terstond doorschieten,
zondereersteen krop te hebben gevormd.
De planten worden daartoe omstreeks

503

Stijg (oogheelkunde). Een ontsteking
van een haarzakaanhetooglid.Hordeolum .

Strontje.
Stijgbeugelverband. Een verband om

halfJuligezaaid,trotseeren de winterkou
en schieten het volgend voorjaar door.
Ditisdegewonewijze,waarop men zaad

voeten enkel,datgevormd wordtdooreen
windsel, dat meermalen kruiselings over

inhetvoorjaarzonderstronkindenvollen
grond gezet worden. Zi
j maken dan

dewreefgaat,terwi
jldewindingenelkaar
dakpansgewi
jsbedekken(korenaarverband).
Still(bouwkunde).Opstaande balk van
de omli
jsting van een deur ofeen raam.
Deurstijlen,raamstijlen.
Suikergast. Zilvervischje, schietmot,

wint van sluitkool.Kroptelers geven den
voorkeuraan zaad uitgewoon ontwikkelde
koolen, welke des winters bewaard en
wortels en gaan bloeien. Ook laat men

we1destronkenstaan,welkein hetvoorjaar
opnieuw uitloopen en bloeiende planten

geven (stronkenteelt).
Stulpkorf(visscherij).Eenmandzonder
bodem met een wi
jde trompetvormige
opening.M en zetdiemand op den bodem
van ondiep vischwater en sluit zoo de
visch op, waarna men ze met de hand
vangt.

Een soortgeli
jkekooidientalskuikenkooi
(stulpkooi).
Stuurlastig (schipperij).W ordtgezegd
van een schip,datdoorjuiste*verdeeling

van den scheepslast zoodanig IS geladen,

datschroefen roerbehoorli
jk diep onder

waterkomen.Achterin hetschip bevindt
zich een ruimte, bestemd voor ballast,
om het schip stuurlastig te maken.
Stuwadoor. Iemand, wiens vak het is,
schepen te laden en te lossen. Slechts

papiermot. Een zilverachtig, glanzend

diertje,datop heteerste gezichtaan een
vischje doet denken en in duffe kasten
tusschen oude papieren en linnengoed

leeften datverderook ondertapi
jten,in
privaten en in reten van oude schotten

voorkomt.Bi
j aanraking kleven de witte
schubbetjes aan den vinger vast. Het
insectiseen nachtdier.Dejonge suikergasten verschillen alleen in grootte metde

ouden,die 1 cm lang zijn.Zijleven van
zoete stoffen en zijn verzotop gedroogde
vruchten,knagen ook aan wol,papier en

Iinnen,dochdeschade,diezijveroorzaken
is gering.In vochtige,bedompte ruimten
is de suikergast hetliefst.

Suikerkalk.Een kalkverbinding van suiker, een wit, oplosbaar poeder,dat een

doeltreffend tegengif is bij vergiftiging

met zuringzout, omdat kalkverbindingen
van zuringzuuronoplosbaaren dusonwerk-

enkelegroote reederi
jen hebben een eigen

zaam zijn.

terrein,eigen loodsen eneigenbootwerkers.
De meeste schepen lossen en laden op
stroom en de stuwadoor heeft de zorg

Suikerpeer. Ronde, groengele peer van
matige hoedanigheid.De peer komt veel

daarvoor. Hij staat in dienst van een

ter markt,de plukti
jd valt in Augustus.
De boom groeit goed en draagt rijk.

ofvan dereederi
jzelf.Hi
jpleegtoverleg

Suikerperen kunnen niet lang bewaard

metden stuurman inzake het stuwen der
goederen in het ruim ,naar den aard,het

bli
jven;zijworden melig.

gewicht,de bestemming. Hij zorgt ook
voorbootwerkers.Hijverstrektden schip-

Suikerpulp.Gedroogde suikerbietenpulp,

vermengd met stroop (melasse) van de

scheepsbevrachterofvan den scheepsagent

per een stuwplan,waarop de plaats van
het gestuwde is aangegeven.

Stuwen (zeevaart).Stouwen,zoo dicht
mogeli
jk opeen pakken. Een stuwadoor
isiemand,die zich belast met het stuwen
van de lading in een schip.

beetwortelsuikerfabriek.
Deze stroop is bitterzoet en maakt de

gedroogde pulp zeer smakeli
jk voor het
Vee.

Suikerziekte. Een stoornis in de stof-

wisseling,hoofdzakelijk van de zetmeelachtige stoffen,(koolhydraten),tengevolge
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waarvan druivensuiker, bestemd om in
de weefsels te verbranden, zich in het
bloed ophoopt en door de nieren wordt

ling van eiwiten vetnietgeheelongestoord
gebleven, want behalve ammoniak ver-

afgescheiden.Bijdespijsvertering worden

in de urine zuren, welke als produkten
van onvdlkomen verbranding van eiwiten

zetmeelen suiker met hetvoedselin den
darm gebracht en daar in druivensuiker
veranderd.Die druivensuikerwordt opge-

schi
jnen inzwaregevallenvan suikerziekte
vetbeschouwd moeten worden (oxyboterzuur,diaceetzuur en aceton). Dat zi
jn

nomen in de fijne bloedvaten van den

stoffen,welke de trappen van verbranding

darm, wordt in de poortader verzameld
en naar de lever gevoerd. llier wordt

van eiwiten vetvoorstellen, waarbij de
laatstetrap (de volkomen verbrandingtot
koolzuur en water)niet aanwezig is.De
gevormde zuren zijn bovendien,zoolang
zenognietdoordenierenzijnafgescheiden,
schadelijk voor hetlichaam en hierin ligt

zeveranderd in eenvorm,waarin zi
jzich
gemakkelijk in ditorgaan ophoopt (spiersuiker, glycogeen). Later geeft'de lever
naar behoefte suiker af, welke het bloed
doorhetlichaam voert.De spieren nemen

een deel daarvan op voor onmiddelli
jk
gebruik.Despieren hebben namelijkvoor
hun werking druivensuiker noodig:
het is hun brandstof. Na de verbran-

een nieuw gevaar voor den suikerzieke:
behalve aan dennadeeligen invloed van te

veelsuikerinhetbloed,staathi
jblootaan

gevaarvoorzuurvergiftiging.Hetzou niet

juist zi
jn, suikerziekte eenvoudig alleen

ding blijft er koolzuur en water over.

alseen storing in dewerking van deeiland-

Deze suikerverbranding staat onder den
regelenden invloed van de alvleeschklier

jesvandealvleeschklier,dusvan desuiker-

en welin hetbijzonder onder dien van

verbranding te beschouwen. Immers ook
de verbranding van eiwit en vet is m in

bepaalde onderdeelen van die klier: de

ofmeer gestoord,hetgeen een bewijs is,

eilandjes. W anneer de werking van die
eilandjesgestoord isgeraakt,isde suiker-

dat ook andere organen dan de alvleesch-

verbranding in de war.In de eerste plaats

lijdtdespierwerking van den ziekeonder
deze stoornis. De zieke voelt niet meer

defrisschekrachtvanzijnvroegeregezondheid,en isspoedig vermoeid.Eriswe1een

groote overmaatvan suiker bi
j de hand,
maar er hapert iets aan de verbranding
daarvan.De suiker hoopt zich op in het
bloed en de nieren scheiden het te veel
aan suikeraf.De hoeveelheid water,welke
noodig is om aldie suiker aftesG eiden,
neemttoe,de hoeveelheid urine isgrooter
dan gewoon. Dorst en vermoeidheid

zijn daarom tweekenmerkendeverschijnselen van suikerziekte.Het lichaam tracht
zich te helpen,door in plaats van suiker
meer eiwiten vette verbranden,hetgeen

blijktuitdetoenemingvan dehoeveelheid

ammoniak in de urine;ammoniak is een
stofwisselingsprodukt van eiwit.Gezonde
menschen scheiden 10.--40 milligram

ammoniakalszoutaf;bijsuikerziekenkan
die hoeveelheid sti
jgen tot 50, zelfs tot

klierin de warzi
jn.Zeker ishet,datde
schildklier, de bijschildklieren, de milt,
de lever, de bi
jnieren, de zwezerikklier
en de hersenen invloed op de stofwisseling
hebben.Hetgestelis de uitkomst van de
samenwerking van alle organen, welke
bewerken, dat de voedingsstoffen regelmatig worden opgenomen, veranderd,
verteerd, verbzand. Een storing in de
samenwerking geeft terstond een verandering in de stofwisseling. Spuit men

bv. een aftreksel van bi
jniermerg in
het bloed, dan ziet men terstond de
hoeveelheid bloedsuikerbelangrijk stiJ'gen,
hetzij door remming van de verbranding van de sui
ker, hetzi
j door aanzetting van suikerafgifte door de lever.
Het omgekeerde bereiktmen.indien men
aftreksel van de alvleeschklier inspuit;
de hoeveelheid bloedsuikerdaaltdan snel,
de verbranding wordtovermatig aangezet,
het evenwicht is verbroken. Dat niet de
alvleeschklier alléén de suikerverbranding
regelt,blijktvoorts uit een waarneming,

200 milligram .Om zulke groote hoeveel-

waarbi
j men bi
j iemand,die aan suiker-

hedenammoniakaftescheiden,zi
jngezon-

ziekte was overleden, in het geheelgeen
afwi
jkingenin dealvleeschklier vond.Ook
komtwe1suiker in de urine voor, zonder
dat het karakter van suikerziekte blijkt.

de nieren noodig; vandaar,datsamengaan -

van suikerziekteen nierziektegevaarlijkis.
Helaasisbijsuikerziekteook destofwisse-

SUIKERZIEKTE

Het verschijnsel is dan voorbi
jgaand;
het wordt waargenomen bij menschen,
diegevasthebben en daarna veelzetmeelstoffen nuttigen.Hetkan opgewektworden
bi
jgezondemenschen,door200gram suiker
ineens te gebruiken.Bi
j zwangeren ziet
men soms suiker in de urine,welke met
suikerziekte ook niet te maken heeft.

Bij de echte suikerziekte konAen ver-
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suikerziektezoudenkunnenzijn,isonwaarschijnlijk.W e1 is het aannemelijk, dat
schrik de ziekte tijdeli
jk kan verergeren.
De behandeling is gericht op het diëet.
Alle aandacht wordt besteed aan het
gebruik van koolhydraten. Het is echter
een misvatting,datdezieke een onbeperkt
gebruikvan eiwiten vetzou mogen maken.
Vooral geldt dat voor eiwit, dat immers

schillende vormen voor. Lichte vormen

in suiker kan overgaan en gemakkeli
jk

ziet men bij gezette menschen,die veel

zuur levert. Vooral van kaasstof is dat
bekend.Van vet staatdatniet zoo onom -

eten en weinig lichaamsbeweging nemen.

Door een geheel andere levenswi
jze:
matigheid met veel beweging, genezen

stooteli
jkvast.W elzienwehetomgekeerde
dagelijks: een varken wordt vet van

de nRagere,ZWaardere VornR Van Suiker-

meelkost. M en neemt echter aan, dat
ook vet in suiker kan overgaan.De mee-

ziekte. Zi
j hebben vermoeide trekken,

ning dus,dat de lijder aan suikerziekte

zijspoedig.Bijhoofdwerkerszietmenvaak

alles,wat van het varken komt,in onbeperkte hoeveelheden gebruiken mag, is

voelen zich zwak en moe;veelalhebben ze

eenjachterigleven gehad.Dooreen goede
behandeling kunnen ook zi
j veelverbete-

dan ook onjuist. Bijzware gevallen van
de ziekte zou dat tot doodeli
jke zuur-

ren.Dezwaarstegevallen zietmen meestal

zetmeel,ook gemakkeli
jk suikeruit eiwit

vergiftiging kunnen leiden, door onvolkomen verbranding van eiwit en vet en
vorming van aceton.

gevormd wordt en zelfs uit vet.W anneer

De diëetbehandeling is tamelijk ingewik-

bij jonge menschen.Deze gevallen zijn

hierdoorgekenmerkt,dat,behalvesuikeruit

keld.Elk gevalmoetop zich zelfbehandeld
worden.Hoofdzaak is,dat allesmetmate
gebruikt wordt.Ermoet gestreefd worden
naar een verhooging van hetvermogen om
zetmeel te verdragen. Vroeger beperkte
men alleen het gebruik van zetmeelstoffen;tegenwoordig meent men,datook
eiwit en vet metmate moeten gebruikt

zulke zieken alle zetmeel mi
jden en in
plaatsdaarvan volop eiwiten vetgebruiken,

dan verdwi
jntde suiker toch nietuitde
urine en de vorming van zuren stijgt
toteen gevaarlijke hoogte.
Behalve vermoeidheid en dorst, ziet men

ta1van andere verschijnselen bij suikerzieken: zenuwpi
jnen,steenpuisten,losse

tanden, slechte wondgenezing, hartziekten,netvliesbloedingen,verduistering van
de lens.
Al deze ziekten ZiJ
'n het gevolg van
langdurig verhoogd bloedsuikergehalte.

worden.Reeds bi
j het beleg van Parijs,
toen de voedingsmiddelen in de stad
opraakten, deed m en de waarneming,

dat weinig eten aan de suikerlijders ten
.

goede kwam.Ook in de wereldoorlog was

Doorgoede behandeling,waarbijgezorgd

de sterfte onder de suikerzieken laag.

wordt, dat het bloedsuikergehalte laag

Gewoonli
jk begint men met den patient
te laten vasten,totdatde urine vrij van

blijft,zi
jn deze ziekten niettevreezen.
De erf
eli
jkheid is ook van beteekenis
voor het ontstaan van suikerziekte. Bij
de verwanten van suikerzieken ziet men

suiker is en daarna worden,behalveeiwit
en vet, zooveel zetmeelstoffen gegeven,
dat de suiker opnieuw in de urine ver-

vaak li
jdersaan niersteen,galsteen,jicht,

schijnt:op dezewijzewordthetzetmeel-

vetzucht: eveneens stofwisselingsziekten.

diëet bepaald. De hoeveelheid eiwit,
welke wordt toegestaan, regelt men naar
het lichaamsgewicht (een gram eiwit op

Ook krankzinnigheid komtbijhen voor.
Hetisgebleken,datJodeneen bijzonderen
aanleg hebben om de ziekte te krijgen.
Verder kan het beroep van invloed zijn
en welop dezewi
jze,dathetleidttotveel
eten en weinig beweging (slagers,kasteleins).Dat geweldsinwerkingen (ongevallen) van invloed Op het ontstaan van

een kilo lichaamsgewicht),terwi
jlzooveel
vet mag genuttigd worden,als noodig is,
om hetlichaamsgewichtniettedoen dalen.
M en meent,dat een teveel aan eiwit de
vertering van zetmeelbelemmert.ln zware
gevallen regeltmen hetdiëet z66,dateen
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gehaltevan 1-2J% suikerin de urine

niet wordt overschreden.
Er bestaan geen zetmeelstoffen,welke de
zieke in onbeperkte hoeveelheden gebruiken mag.W elis ereenig verschilin verbrandbaarheid tusschen de verschillende
zetmeelstoffen. Van havermeel en haver-

vlokken wordt dikwijls ten onrechte beweerd, dat ze gemakkeli
jk verbranden.
M et gebrande suiker en met vruchten-

suiker schijnt dat echter inderdaad het
gevalte zijn.Aan sommige suikerzieken
wordtdaarom weleen diëetmetvrtichtendagen voorgeschreven, naaar in het algemeen is er slechts '
sprake van zetmeel-

stoffen,welke het minst schadelijk zijn.
Dat een diëet met haverdagen,vruchtendagen,aardappeldagen sonas wordt voor-

geschreven, vindt zi
jn oorzaak in de
omstandigheid, dat één enkele soort
zetmeelinééns, beter wordt verdragen,
dan verscheidenesoorten doorelkaar.
Patentvoedingsmiddelen worden soms aan-

Bi
j de insulinebehandeling is het n1.
onverschillig,doorwelkeoorzaak de suiker
niet verbrandt. Het m iddel zet de verbranding terstond in werking en a1s het
isuitgewerkt,keertdeoudetoestand terug.
Uit een en ander volgt,dat insuline niet
een middel is, dat suikerziekte geneest:
het tast de oorzaak niet aan. Evenwel
kan het met groot voordeel gebruikt
worden in gevallen,waarbi
jdezieke,door
te veelsuiker in het bloed,in een gevaarlijken toestand is gekomen.Hetm iddel
is verder van nut als voorbereiding van

noodzakelijkeoperaties,dieinhetalgemeen
doorsuikerlijdersslechtverdragen worden.
Dateen geregeld gebruik van insulinebi
j
suikerziekte nuttig is, moet betwijfeld
worden. Het beste is insuline op haar

plaats bi
j de zware vormen met zuurafscheiding, waarbij, ter wille van die
zuurafscheiding, eigenlijk voedselonthoudingnoodigis,dochwaarbi
jzulkeendiëet
den patient te veelzou verzwakken.

geprezen,terwijlzegrootehoeveelhedenzetmeelbevatten.Glutenbroodbevatwelweinig
zetmeel,doch veeleiwit.Geheimekruiden
doen soms na gebruik het suikergehalte
in de urine dalen,doordat de hoeveelheid
afgescheiden urine toeneemt, zoodat dezelfde hoeveelheid suiker over grootere
hoeveelheid urine verdeeld wordt.

Eenjuistematevan lichaamsbewegingkan
van veelbelang zi
jn.Devetlijvigesuikerli
jder met matige hoeveelheid suiker in
de urine,die gewoon was veelte eten en
weinig te wandelen,is met een wandel-

kuurzeergebaat.De lijdersaan zwaarder
vormen doen beter rust te nemen en de
suikerverbranding niet te prikkelen,daar

zetoch totverbranding nietin staatzijn.
Eenbelangrijkeaanwinstbijdebehandeling
isdeinsuline,eenuittrekselvandeeilandjes
(insulae)van de alvleeschkliervan haaien.
M en is tot de bereiding hiervan gekomen
doordeoverwegingydat,indiendealvleeschklier een stof afscheidt,welke de suikerverbranding regelt,erin diekliereenkleine
hoeveelheid van die stofmoetvoorkomen.
M en heeftinderdaad bevonden,datinspuiting van insuline het suikergehalte in het

Sul. Glijbaan. Sullebaan. Glijgoot in

pakhuizen en op schepen,om balen naar

beneden te laten gli
jden.
Taai-taai. Een ouderwetsch gebak van

koekedeeg (waarin roggebloem, honing,
stroop,aluin,potasch,kruidnagelen,gem-

ber,notemuskaat) voor hetSt.Nicolaasfeest.Gewoonlijkmaaktmeù erAijersen
vri
jsters van,ofeen voorstelling vanden
Heilige te paard.

Taan (visscherij).Ontsmettende,bederfwerende,bruine verfstof,een aftrekselvan
eikenschors, waarmede men vischnetten
behandelt.Door de bederfwerende eigenschappen van deze stof,kunnen vischnetten

gemiddeld drie jaar gebruiktworden;in

enkele gevallen langer. Het werkzame
bestanddeelis looizuur.
ln plaats van eikenschors neemt men ook
catechu, hout van den Indischen schot-

doorn (acacia),divi-diviofgambir.

Taats.Spijker met grooten,bollen kop.
Kopspijker,duimspijker,sierspijker,door

bloed belangrijk doetdalen.Zelfskan dat

behangers gebruikt,om passement vastte

gehaltelagerworden,dan voorhetlichaam

maken.Een punaise zou gevoegeli
jk een

wenschelijk is, waardoor er weer een
gevaarli
jke ziektetoestand kan ontstaan.

taats kunnen heeten.Voortsiseentaatseen
stalen ofkoperen tap onderaaneenstaande

.

TABBAARD- TACHTIGERS
spil, draaiende in een potvormige holte.
Een sluisdeur draait om een staanden
balk,de achterhar,van onderen voorzlen
van een taats, draaiend in den taatspot.
Een draaibrug draait om een staande as
met een taats. Een tol heeft ook zoo'n
punt:taatstol.M olenmakers,die ook met
een staandespilte maken hebben,spreken
van tap enputen nietvan taatsen taatspot.
Een klein aambeeld,datin de bankschroef
gezet wordt,heet ook een taats.

Tabbaard.Tabbert.M ansbovenkleed met

wijdemouwen,dattotaan devoetenhing

en door overheidspersonen,geleerden,en
personen van hoogen rang als ambtsgewaad of statiekleed gedragen werd.
Een voortzetting van die dracht vindt
men tegenwoordig in de toga der professoren,predikanten,rechtersen advocaten.

Eertijdswaren de hoogleeraren verplicht,
hun collegeste geven,gekleed in den tab-

baardenbijdepromotiedroegdecandidaat
zulkeen statiekleed vanzijdemetmouwen,
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ln Zuid-Afrika leeft het woord echter

voortindebeteekenisvanJurkje.,,
W aschbaretabbertjes''zietmen in de kranten
aangekondigd.

Tabernakel.Detent,die denIsraëlieten,

bi
jhun omzwervingen in de woestijn,tot
tempeldiende. In den Bijbelstaat uitvoerig beschreven, hoe de tabernakeler
uitzag. Het binnenste van de tent was
overtrokken met goud en bekleed met

purperen gordi
jnen. Zi
jbestond uit een

voorhof en twee afdeelingen. Het volk
mocht niet verderdandenvoorhofkomen,
om hun dankoffers te brengen. In de
eersteafdeeling(hetHeilige)stondeen tafel
met goud overtrokken, waarop de toon-

brooden lagen,die hetgeheelejaarvoor
Gods aangezicht tentoongesteld moesten
worden.Verder stond in het Heilige de
gouden kandelaar met zeven lampen,en
het gouden reukaltaar.In het Heilige der
Heiligen werd de Arke des Verbonds,de

schrijn metdeW etstafelen,bewaard.Hier

versierd met:uweelen omslagen.,,Deman

mocht alleen de hoogepriester éénmaal

metdentabbaard''was eertijds de over-

in hetjaarbinnengaan.
In hetBijbelsche Museum te Amsterdam

heidspersoon. ,,W ie droeg den tabbaard
met zooveelluisterl''zongdedichterPoot.
Ook schout en schepenen droegen hem,

behalve zi
jn salaris,een stuklaken,waarvan hij zi
jn ambtskleedij moest laten

is een volledige tabernakelin hetklein te
zien,kostbaar uitgevoerd en eenig in de
wereld.
In de Katholieke Kerk is detabernakelde
versierdekoepelvormigekastop hetmidden
van het altaar,waarin het Heilige Sacrament, de Heilige Ouwel,bewaard wordt.
Vöör den tabernakelbrandtde Godslamp,
het zinnebeeld van het Eeuwige Licht,

maken. Later veranderde dat gebruik en

van dealtijddurendetegenwoordigheidvan

wanneer zijrechtspraken.Mensprakvan
een statietabbaard en vaneentafeltabbaard.
Ook vrouwen droegen een langbovenkleed
van denzelfden naam.
Tot de 15de eeuw ontvingdeambtenaar,

ontvinghi
jeen bedrag in geld ,,vooreen

tabbaardlaken'' De stadsgeneesheer van

Amsterdam kreegalsjaarloon achtponden

Vlaamsch en twee ponden voor een tabbaardlaken.Noglater kocht men echter
geen tabbaard meer voor het geld; het
werd langzamerhand alleen gegeven, als
erkenning van de waardigheid.

Bi
jschippershad men hetzelfdegebruik;
zi
j ontvingen eerst,behalvehunloon,een

Christus in het Sacrament.

Voortswordthetmenschelijk lichaam de

tabernakel genoemd, waarin de ziel des

menschen huist(2 Kor.5 :1).Zorg voor
den aardschen tabernakel.
Tachtigers. In 1880 ontstond in onze
letterkunde een nieuwe geest, welke
zich ook in de kunst en in de politiek

openbaarde.Totdientijdheerschteereen

kap en daarna een som geld ,,voor een
kaplaken''. En nog tegenwoordig hoort
naen hier en daar spreken van kaplaken
voor emolument.
Hetalgemeene gebruik van den tabbaard
is verdwenen;de tegenwoordige togahad

allemânskunst,van zelfgenoegzamen aard.
Potgieter,Busken Hueten DouwesDekker
en anderen leverden werk,dat daarboven
stond,maar pas met de Beweging der
Tachtigers kwam er een groote opleving

echter tabbaard kunnen blijven heeten.

W illem Kloos,Frederikvan Eden,Herman

in deletterkunde.Lodewi
jk van Deysel,

TAFELRONDE- TALREEP
Gorter, Albert Verwey en Hans Boeken
schreven in de Nederlandsche Spectator,

Talent. Een oud Grieksch handelsgewicht en een geldswaarde. Een talent

laterin deNieuweGids.Zi
jdrukten hun
gedachten op zeerpersoonli
jke wi
jze uit.

goud,een talentzilver.Ook bij de oude

Deze vorm werd nietalgemeen begrepen.
In 1890 kwam erweereen nieuwe richting

door Adama van Scheltema en Jolles,
die leerden,datdichtkunstzich eenvoudig

en begrijpelijk behoort te uiten.
Tafelronde.De ronde tafel,waaromheen,
volgens de sage,Koning Arthur zich met

Oostersche volken wasdetalentin gebruik.
#,Z1
*
J
*n talenten begraven'' *
IS een ul
@t'
drukking,ontleend aan M attheus 25 :30,
waarin wordtbeschreven,hoeeen slaaf,die
hettal
ent,datzijn heerhem in bewaring
had gegeven, begraven had,in plaatsvan
het geld te gebrui
ken,om zijn bezit te
vernAeerderen. Hi
j werd uitgeworpen in
de buitenste duisternis.

zijn ridders vereenigde. De sage wordt
met het Heilig Avondmaal in verband

gebracht tzie bijgraal).
Tagrijn.OudroestkvanhetHebreeuwsche
taggar= koopman). Vroeger sprak men
van Tagreijn en Victualiën.
Takel.Een werktuig,in den regelbestaande
uittweetakelblokken,waardooreen looper
is geschoren.M et een takelkan men,met

weinig kracht,zware vrachten ophijschen

of vieren. Een takel,waarvan het aantal

schi
jven vi
jfofmeerbedraagt,noemtmen
een jijn of zwaren takel (zwaartakel).
Eentakelmetéén blokheeteenjol.Verder
heeft men dubbele jol,derdehand,vierlooper,halvejijn,heele ii
jn.

Talhout. Geschild eikenhout in bossen,
welkehonderd knuppelsbevatten.Vroeger,
toen men looidemeteikenbast,wastalhout
algemeen a1s brandhout in den handel.

Talie (zeilvaart). Takel,bestaande uit

tweeblokken metschijven,waardooreen
touw geschoren tgespannen)is.Stagtalie:
talie om het stag te spannen.

Taling. W intertaling. Klein soort eend,
met bonte kleuren.

Talk.Een delfstofuitBeieren,Saksen,en
China,bestaande uitkiezelzure magnesia.

De kleur is witof grijs.Zi
j voelt vèttig
en glad.De dichte soorten heeten spek-

Tal.200 stuks (haringen,turven).

steen. De zachte soorten worden fijn-

Takelen (schipperil).Bekleeden van het
einde (de tamp)van een touw metwin-

als gli
jpoeder in handschoenen, strooi-

dingen van garen,tegen uitrafelen. M en
gebruikt daarvoor schiemansgaren, dat
is: twee-of driedraads geteerde hennep.
Een benaaide takeling wordt gemaakt,
door het garen met een naald door de
strengen heen testeken.Zulk een benaaide
takeling kan nietafglijden.Een Spaansche
takeling wordt niet genaaid, maar de
einden worden teruggeslagen en onder de
windingen doorgetrokken. Bindselen is
hetzelfde alstakelen.
Vroegerwaserop elkzeilschip een matroos,
die het werk aan het touw verrichtte.
Die matroos heetteschieman.Een takelaar
is een schieman aan den wal,die takelt,

bendselt,trensten splitst. Trenzen zi
jn
detouwtjes,welkein detierenofgroeven
tusschen de strengen van dik touw gelegd
worden,alvorens men takelt.

gemalen tottalkpoeder,dat men gebruikt
poedervoorzuigelingen,blanketsel,smeer-

middelvoorassen en a1spoli
jstmiddel.
Om vetvlekken uitkleeren teverwijderen,
wrijft men ze met het poeder in, laat
dit dan eenigen tijd inwerken,zoodat het
vet erin trekt,en borstelthetdaarnaweg.
Ookkan men hetmetvloeipapierbedekken

en er dan even een warm stri
jki
jzerop.
drukken. De bewerking moet herhaald
worden.

Talreep (schipperij). Verbinding van
een oogsplits met een vaststaand oog,
door middelvan een dun touw,dat vele
malen op en neerdoor beide oogen wordt

heengehaald (geschoren wordt) tafb.blz.
257).M et zulk een talreep kan meneen
li
jn of een stag stijf aanhalen zonder
andere hulpmiddelen,zooals bv.eenspan-

schroef(afb.blz.224).
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ln plaats van een talreep alléén,gebruikt

Tap (kuiper).Stop,waarmede men de

men daarbi
jook weleen juffer,een soort
takelblokje zonder schi
jven, waar de

opening van een vat afsluit.

talreep door geschoren wordt.

Mettappen ofdrevels (pinnen) verbindt
men twee naast elkaarliggende plankjes
van den bodem van een vat.

Tapeind (metaalbewerking).Een stalen
stift,over de geheele lengte van schroef-

draad voorzien.Bi
j sommige ijzerverbin-

dingen is het ongewenscht,een klinknagel

of moerboutjete gebruiken,omdatdaarvoor doorloopende gaten in het i
jzer
noodigzi
jn.W ilmendiegatenvermijden,
zooalsbijstoomketels,dan boortmen in
den wand een gat,datden wand nietdoorboort, tapt een schroefdraad in dat gat
en schroefter een tapeind in.M en heeft
dan een uitstekendeboutmetschroefdraad,
waarop men een moer kan draaien.

Tapsch. Kegelvormig toeloopend; tegengesteld aan rolvormig.Het woord wordt

ook alsbi
jwoord gebruikt:tapstoeloopen.

Talreep.

Talud (waterbouwkunde). De binnenofbuitenhellingvan eendi
jk (afb.blz.39).
Dijkglooiing.Dehelling vaneen spoordi
jk
of van een vestingwerk.Ook in de tuinbouw gebruikt men dit woord.

Tamp (scheepvaart).Heteind van een
touw, dat gewoonlijk tegen uitrafelen
getakeld (omwonden)is.
Tap (m etaalbewerking). Kegelvormige
pen van gehard staal,waarop een schroefdraad is aangebracht.M etdi
entapsni
jdt
naen schroefdraad
n een naoer of in een
. i
ander gat in zacht metaal.Draad tappen.
De tappen van een kanon zi
jn de uitstekende korte assen,waarop de kanonloop

draaitop het affuit.
De tappen van een sleutel zijn de uitstekende nokj
esvan den baard,waarmede
men de klavierm in een slot verschuift.
Brandkastsleutels hebben soms weltappen
voor 14 verschillende klavleren in hetslot.

Tapschroef (metaalbewerking). Een
schroefbout met een kegelvormigen kop,
voorzien van een gleufvoorden schroevendraaier. Zulk een tapschroef kan men
draaien in een gat,voorzien van schroefdraad.

Taptoe.Hetsein voorde soldaten om zich
naarhunnekwartierentebegeven.Gewoonli
jk bestaatdatsein in hetslaan op den
tronanael. lia taptoe rnag een soldaat
niet nxeer op straat worden aangetroffen.

Vroeger ging de politie om 9 uurbi
j de
tappers rond, om de tappen der vatente
sluiten,toe te draaien.

Bi
jsommigefeestelijkegelegenhedenwordt
detaptoeaangekondigddoorvaderlandsche
liederen en het volkslied.

Tarbot (visscherii).Kostbare vischsoort
van de Noordzee en deh Atlantischen

Oceaan.HoeNoordeli
jkermen komt,des
te schaarscherwordtdezevisch.D etarbot
is een platvisch,die weleen meter lang

kanworden(afb.blz.510).Zijisvanandere

platvisch teonderscheiden,doorde hoorn-

achtige knobbeltjes of stekeltles onder
dehuid.De grietgelijktveeloptarboten
wofdt gewoonlijk voor tarbot verkocht.
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TAS- TEEK

Degrietmistdieknobbeltjes,isookminder

regen den schimmeldooden. In den stal

rond en platter heeft bovendien aan de

is de ziekte goed te bestrijden metgroene
zeep ofmetraapolie,gemengd met petroleum .Omdat de ziekte een gevolg is van
gebrek aan zorg,spreektmen in Friesland
van yyarme rude''. In Drente is de naam

bovenzijde een lichte kleur.

tatergebruikeli
jk (tater:vlek,klodder).
Van veel belang is het,dat de ziekte op

den mensch gemakkelijk overgaat. M en
ziethaardan ook bi
jveeverzorgersvooral
aan de buigzijdevan depolsen;maarook
elders op het lichaam komt tater voor.
Op de behaarde plekken van het gelaat

is de ziekte moeili
jk te genezen,omdat
de schimmeldanin dehaarzakkenwoekert.

Daarom isdezgn.baardschurft(geenechte
schurft)zoo hNrdnekkig.
Hetschijnt, dat de schimmelook door

den kapperkan worden overgebracht,want
tater is waargenom en bi
jvrouwen in het
nekkuiltje,nadat zi
jheurhaarkorthadden
laten knippen.

Tarbot.

Hoe besmettelijk de schimmel wel is,
bli
jktuiteenwaarnemingaan hetFransche
departement van Financiën, waar in drie

Tas (plaatwerker). Stalen aambeeldje

jaartijd onderde 1000 ambtenaren,194

met een steel, welke in de werkbank of

gevallen van ringvuur voorkwamen,welke
waren ontstaan, doordat de ambtenaren

in debankschroefwordtgestoken.Erzi
jn
vlakke en bolle tassen.

gewoon waren elkaars sjaals, dassen en
hoeden tedragen.

worm , haarschimmel, daalderschurft,tri-

Deziektejeuktniet,zooals echte schurft
(doorde schurftmijtveroorzaakt).

chophytie.Huidziektebijmensch en dier,
veroorzaakt door een schimmel.Bi
j het
vee komtde ziekte alleen in den staltijd

Paarden,honden en katten kunnen ook
besmet worden. Vee met haarschimmel
behept, wordt voor den uitvoer naarhet
buitenland geweigerd.

Tater (ziekteleer).Rude,ringvuur,ring-

voor, tengevolg'
e van slechte huidverzorging. Het vuil en het stof dringen dan
tusschen de haren en daarin heeft de
schimmel een goede kans van ontwikke-

De herkenning geschiedtgemakkelijkdoor
microscopisch onderzoek,waarbijmenden

eigenaardigen zwamvlok kan waarnemen.

ling.Zijgroeitdan in dehaarzakjesen er

ontstaan rondeplekken,diein hetmidden
genezen en zich aan den rand uitbreiden.

(Van daar de namen ringvuur,daalderschurft,tater).Gewoonlijk ziet men die
plekken het eerstrondom de oogen en op
andere plaatsen op den kop.Deharen gaan

Teek.Teken zi
jn vrijgrootemi
jten,welke
behooren totde familie der spinnen.Zi
j
hebben een leerachtige huid. Vooral de

wijfjeshebben de eigenaardigheid,datze
zich geheelen al vol kunnen zuigen met

bloeden,doordathetachterlijfzeerrekbaar

daarovereind staan en erkomteen gri
js
beslag.Men ziet dan ronde,gri
jzeschil-

is, tot een blauwzwart, op een vlierbes

roodekorstjesmetetterpuntjesertusschen.
Vooral jonge dieren zi
jn vatbaar. De
ziekte is echter bi
j het vee zeer goed-

en zijn in volgezogen toestand zoo groot

ferende vlekken met afgebroken haren,

aardig en geneest van zelf, wanneer de
dieren in deweikomen,daarzon,wind en

geli
jkend bolletje kunnen opzwellen.Zi
j
hebben een lengte van 4 millimeter

a1seen duiveboon.Deveelkleineremanne-

tjeszitten bi
jde paring aan de buikzi
jde
der wi
jfjes met den kop achterwaarts.
Hetbestezi
jnhiertelandedeschapenteek

TEEKENHAAK- TEERKANKER

en de hondenteek bekend. Zijleven in
bosschen totzij gelegenheid krijgen,zich

aan een schaap, rund of hond vastte
zuigen.Op paarden komen zehierzelden

voor;inAfrikaveel(boschluizenl.W elvindt
men zesomshierbijfazantenenbunzings.
Zijhebben achtpooten,elk voorzien van
twee nagels,waarmee zi
jzichvasthouden.
Trekt men ze ruw af,dan blijftde kop
indehuidzitten.Besmeert men echterhet

dikkeachterli
jfmetslappe carbol, petroleum,spiritus ofietsdergelijks,danlaten
ze na eenigen tijd los.
ln Amerikazijn groote soortenteken,die
bijhun steek dehuidprikkelenenzweren
veroorzaken.

De teken zijn soms overbrengers van

ziekten. Bekend is het bloedwateren, de
zgn.m eerweide,wee of roode mier, een
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men goud vrijelijk laten aanmunten,dus
bij de Munt aanbieden, om ergouden
munten voor terug te ontvangen. M et

zilverisdatniethetgeval.Dewerkeli
jke
waarde van onze rijksdaalders, guldens

en halve guldens wordt dan ook niet
bepaald door hun gehalte aan zilver,
maar door het waardeteeken, dat er op

gestempeld is.Daarom heeten zijteekenmunten.Pasmunt kan weliswaar evenmin

vrij worden aangemunt,maar hetis ook

niet wettig betaalmiddelvoor elk bedrag.
Als een land teekenmunten heeft, dan

heefthetdenhinkendenstandaard.(Nederland,Amerika,Frankrijk,ItaliëenSpanje).
Ziehierover bij:Gouden standaard.
Teeltweefsel (plantkunde). Tusschen

ziekte bi
jhetvee,datoplage,moerassige

hout en schors bevindt zich weefsel,dat
nieuwe cellen voortbrengt. Het vormt

weiden loopt,vooral,indien erkreupelhout
omheen is.De teken brengen een bloed-

aan debinnenzi
jde houtcellen en aan de
buitenzijde schorscellen.Daardoor groeit

parasietover,welkein debloedlichaampjes

een boom in dikte.Datweefselheetteelt-

leeften daaruitdebloedkleurstoflosmaakt;
denieren scheiden dan dezebloedkleurstof

weefsel.In hetvoorjaarmoethetmeeste

uit.Deziektekansomsdoodeli
jkverloopen.
Nietalledieren zijn ervatbaarvoor.

het nieuwe hout, dat in het voorjaar
gevormd wordt, veel watervaten (ook
houtvaten genoemd),datzi
jn gangen tusschen de houtvezelsin.In hetnajaaris

M en meent ook, dat de teken de over-

brengerszi
jn van de in Amerika zoo ge-

vreesde Texaskoorts, dezelfde ziekte in
ernstiger vorm.

ln Afrika komt een ziekte bij menschen

voor,welketekenbeetkoortsgenoemdwordt

en op een goedaardigevlektyphusgelijkt.
Hoofdpijn,koorts,uitslag aan handpalmen
en voetzolen,lichtschuwheid zijn deverschi
jnselen. Na tien dagen isdekoorts
geweken.De smetstofis nietbekend;wel
kan de ziekte op marmotten overgeënt
worden.

water vervoerd worden en daarom bevat

het vervoer van water kleiner, het hout
groeitook langzamer en hetaantalwatervaten isdan maarklein.Hierdoorontstaat

een grootverschiltusschen hetvoorjaarshout en het najaarshout in vastheid en
kleur:dejaarringen.
Teem s.Groote haarzeefmeteen opstaanden houten rand,om melk te ziften.Sommige teemsen hebben grooter openingen.
Deze worden door de bakkers gebruikt,

om krenten en rozi
jnen te ziften. De
Teekenhaak. Platte, breede lineaal van
beuke-, peren- of mahoniehout,75- 150
cm lang.Aan één einde bevindt zich een
dwarshout, de kop.A1s die kop met een
klemschroef verstelbaar is, spreekt men
van een zwaai.

Een teekenhaak gebruikt men bij het
rechtli
jnig teekenen.
Teekenmunt(Staathuishoudkunde).
Munten, welke wettig betaalmiddel zijn
tot elk bedrag, maar waarvan de vrije
aanmunting isverboden.In ons land mag

boeren ziften er zaad mee.

Teen (waterbouwkunde).De voetvan
een di
jk (afb.blz.39).
Teerkanker (geneeskunde).Huidkanker,
ontstaan door langdurige inwerking van
pik of teer op de huid. Vooral pik van

gasteeris schadelijk;pik van cokesovens
niet. In Engeland komt teerkanker bi
j
brikettenmakers,die magerkolengruismet

pik mengen,vaak voor.Zi
j beschermen
zich tegen de ziekte door in deopen lucht

TEERSCHURFT- TEM PEREN

kankerleentzich bi
juitstek voorkanker-

Het Engelsche woord hackney is evenals
hakkenei van het Fransche hacquenée
afgeleid en heeft in Engeland de betee-

Teerschurft (geneeskunde).Ontsteking

kenis van ri
jtuigpaard en van huurkoets
(afkorting van hackneycoach).lletis dus
verkeerd,een ri
jtuigpaard nnetzeerhooge
gangen (waarbi
jhetpaard de beenen zeer

te werken, brillen te dragen en dikwi
jls
schoone kleeren aan te trekken.De teer-

studie, omdat men met teer aan proefdieren kanker kan bezorgen.
van de huid door langdurige inwerking

van teer. Er ontstaan kleine puistjes,
vooral op de armen en op de geslachtsorganen.Daaruitkunnen zich zelfsgezwel-

len ontwikkelen,geli
jkend op teerkanker.
Teeter (geneeskunde). Een slepende,
droge,jeukende huidaandoening.
Teeuw.Teeuwsigheid.ziektederrunderen,
welke zich openbaart, doordat de dieren
aanarak
ll
rg
le
ha
rei
j
ei
nVoorWerpen gaan likken,steil
en magerworden.Uitonder-

zoekingen van Sjollema bli
jkt, dat de
oorzaak der ziekte gelegen is in gebrek
aan Zouten, Vooral van koperzouten, in
het voedsel. De ziekte geneest, wanneer

men dedieren koper-en ijzerzouten door

het drinkwater geeft. Het is treffend te
zien,met hoeveel graagte de dieren zulk
water drinken.De ziekte komt het meest
in zand- en veenstreken voor.De koeien
eten weinig gras, schillen boomen af,
likken aan hekken en staan met groote

oogen te droomen.Ook bi
jschapen komt
de ziekte voor.
Telganger (paarden). Pasganger, telpaard, hakkenei. Eerti
jds leerde men
den telgang aan paarden, die bestemd
waren, door dames bereden te worden.
Het paard moest beurtelings de beide
rechterpooten en de beide linkerpooten

tegeli
jk vooruitzetten,zooals een kameel
datvan nature doet.Datgafeen gemakke-

hoog oplichth, een hackney te noemen,
zooals in ons land wel eens gebeurt.Het
woord is in deze beteekenis in Engeland
geheelonbekend.
Tem peren. Temperen beteekende oor-

spronkeli
jk dooreenmengen in de juiste
verhouding; thans ook: in behoorlijken
toestand brengen,matigen.Schildersspreken van temperen van verf,van kleuren.
U it blauw en geel tempert men groen.
M et wit temperen.Tempermes.Temperverf is verf met eiwit als bindmiddel.

Deaard van hetmenschelijk gemoed heet
het temperament, omdat er een ti
jd is
geweest,datmen hetmenscheli
jk gemoed
afhankelijk achtte van de wijze,waarop
de vier ,,lichaamsvochten''(bloed, sli
jm,
zwarte gal,gele gal)waren gemengd.
In Vlaanderen, Brabant, Zeeland en
aan de Zaan spreekt men van temperen
van meel voor het beslag voor gebak,
voor saus enz.,dus in de beteekenis van
aanmengen :meeltemperen,pap temperen,
karnemelk temperen.
Bij de ijzerbewerking wordt het woord
temperen gebruikt voor het ontlaten van

het ijzer, waardoorhet weeker,zachter
wordt.Daardehardheid van i
jzerafhankelijk isvan deverhouding van hetijzer
m et de gebonden koolstof, is dus ook

hier het doel,de juiste verhouding van
ijzer en koolstof te bereiken.M en doet
dat doorlangzame verhitting en langzame

li
jken gang.Thanszijn in onsland geen

afkoeling.Hierbi
jlaateen gedeeltevan de
scheikundig aan hetijzer gebonden kool

telgangers meer: de vrouwen beoefenen

los en gaat overin grafet.

het paardrijden a1s sport op de gewone
wi
jze.In Indiëechtergebruikendeinland-

ten voorwerpen geschikt te maken voor

sche hoofden uitsluitend telgangers. In

bewerking,isde volgende wijzevantem-

Z.-Afrika ziet men dikwijls rijpaardjes,

peren : M en zet de voorwerpen in een

Een goedkoopewerkwijze,om kleinegego-

die met de achterbeenen stappen en met
de voorbeenen draven :dat is de gang die

i
jzeren pot tusschen poeder van hamerslag,roodi
jzersteen,bruinsteen ofandere

zijzich zelfop lange,vermoeiendetochten

stoffen,welkezuurstofafgeven.Debovenste
laag bedekt men met zand en men sluit
den pot luchtdicht af met een deksel.
Nu verhit men den pot gedurende 1--3

hebben eigen gemaakt.Een telgang is dat

niet. De Boeren noemen die paardjes
trippelaars.
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dagen in een vlamoven.Hetpoeder geeft
langzaam zuurstofaf,welke zich verbindt

Zi
jzijnnietin éénstotdebestaandehoogte

metdekoolinheti
jzer.Dekoolverbrandt
dus, het ijzer, waarvan de voorwerpen
gegoten zijn, wordt armer aan kool en

zee kwam bli
jkbaar steeds hooger,door

daardoor zachter.Deze verandering heeft
in hoofdzaak aan de oppervlakte plaats,
maar is voor het doel voldoende. Op

deze wi
jze maakt men de verbindingsstukken (sokken)van i
jzeren buizen.(Zie
pàkharden).
In overeenstemming met deze bewerking

van het i
jzer,is men ook gaan spreken

opgeworpen, doch langzamerhand. De

daling van het land.
De studie der potscherven en voorwerpen
van anderen aard,geeftonseen denkbeeld
van den ouderdom diervoorwerpen.Been-

derenvanpaardenkunnenzijnuitden tijd

der Romeinsche overheersching,want de
Romeinen brachten hierdeeerstepaarden.

M aalsteenen zi
jn öök uit dien '
tijd.Een
plankje metwasbestreken,heeftmenöök
gevonden.Het bevatte een in hetLatijn

van temperen van andere stoffen, in
den zin van langzaam afkoelen. Om uit
koperslak, hoogovenslak, of vuilverbrandingsslak straatsteenen te maken,moetde
vloeibare,gegoten slak getemperd worden.
anders is de slak na stolling,alsglaszoo
bros.Koeltmen langzaam af,dan ontstaat

gestelde koopakte van een rund.

een kristallijne stof,welkeminderbrosis.
Tengel (bouwkunde). Smalle,gezaagde

Dorpen zi
jn daar op gebouwd en vele
honderden terpen zijn reeds afgegraven,

houten strook, een lat van ongeveer
5 cm breedte en 1 cm dikte,welke tegen

de zolderbalken gespijkerd wordt, om
er het riet voor een gestucadoord plafond
tegen te bevestigen. Ook gebruikt men
tengels om er behangsellinnen op te

Voortsvond men een houtje metrunenschrift. Deze oudheidkundige vondsten
worden bewaard in hetmuseum te Leeuwarden enin datte Leiden.In deprovincie

Groningen vindtmen terpen in rijen langs

de beken; men noemt ze daar wierden.

om te dienen totbemesting van weilanden.
Ook in Zeeland treft men er enkele aan.
M en noemt ze daar vliedbergen ofhillen;
evenzoo in de Betuwe.

spi
jkeren. Betengelen.

ln den houthandelspreektmenvan bezaagd
hout in binten, platen, ribben, delen,
schroten en tengels.

Tentdak(bouwkunde).Eendak,waarvan
de nok een punt is. Zulk een dak past
boven een rond of regelmatig-hoekig

grondvlak (afb.blz.513).
Terp.Heuvelvân kleilangs de kust van
Friesland en Groningen. M en meent,

ofschoon er terpen zijn van 1300 meter
lengteen 50 meterbreedte,dat menschenhanden zehebben opgeworpen,ter beveiliging der woningen tegen het water.M en
grondtdiemeeningop vondsten van resten

van menschelijk verblijf in die terpen:
aardewerk van de Romeinen uit delste4de eeuw na Chr., Saksisch aardewerk,
knobbelpotten uit de 3de- 5de eeuw na
Chr.en Frankisch aardewerk uitde5de-

9de eeuw.Daar de bedijking plaats had
omstreeks hetjaar 1000,moetmen aannemen,datdebouw derterpen heeftplaats
gehad tusschen de lste en lode eeuw.
W oordverklaring.

Tentdak. W an.

Terugslag (veeteelt). Het verschi
jnsel,
datnu en danjongen van een anderslag
of van een andere kleur geboren worden,
uit ouders, die sedert vele geslachten
deze kenmerken niet vertoonden. Soms
worden uit lakenvelders zwarte of bonte
33
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kalveren geboren. De reeds verloren gewaande kenmerken van vorige geslachten
doen zich dan gelden.

plichtige werd, in plaats van tiendplicht,

eenjaarlijkscheverhooging van de grond-

belastingopgelegd,tenbedragevan5j%

van de gegeven schadeloosstelling en geduTestam ent.Een testamentiseen herroepbare akte, waarin iemand verklaart, wat

rende30jaar.Datbedragisdetiendrente.

hij wil,dat na zi
jn dood metzijn goed

Tier (scheepvaart). Eén der groeven

za1 geschieden.De wet kentdrie vormen
van testament: Opsnbaar testament: De

tusschen de strengen van een touw. De

er:aterverteltzijnuiterstewilsbeschikking

te drogen hangen,steken een puntvan dat

aan den notaris. Deze stelLdieOp schrift
en leestze den er:atervoor.Vindtdezede
akte goed,dan wordt die geteekend door
eA ater,notaris en twee getuigen.

Eigenhandigtestament:Deer:aterschri
jft
persoonli
jk de akte en geeftdie aan den

notaris in tegenwoordigheid van twee
getuigen.
Geheim of besloten testament:Het stuk,
bevattende de laatste wilsbeschikking,
wordtgesloten en verzegeld aan den notaris,in tegenwoordigheid van vier getuigen,
aangeboden.
Bovendien kent de wet nog het codicil,
een onderhands opgemaakte akte, alleen

geldig voorkleine beschikkingen tbegrafe-

matrozen,diehun waschgoed aan een li
jn
goed tusschen de tieren van de li
jn.
Tikken(werktuigkunde).Losdraaienvan

een moer,doormetbeitelen hamerschuin
tegen de moerte slaan.M en pastdattoe,
alser geen ruimte genoeg is,om metden
moersleutelte werken.

Nagelstikken (scheepsbouw).Om na te
gaan.ofeenklinknagelgoedsamenknijpend
geklonken is,geeftmen metden hamereen

tik tegen den kop en voelttegelijkerti
jd
metden vingerop hettegengesteldeeinde,
of de nagelaldan niet beweegt.

Til. Zoldering. Hooitil. Ophaalbrugje.
Valdeurtjevan een duivenhok,hetduiven-

nis,sieraden enz.).

hok zelf.

van Justitieeen lijstbijgehouden van alle

Tim p.Punt.Driehoekig stuk land.Spits

Sedert 1918 wordt aan het Departement

testamenten, in Nederland opgemaakt.
Alleen de naam van den er:ater en van
den notariswordenvermeld,nietdeinhoud.
M en kan aldaardusinlichtingen bekomen,
omtrent het bestaan van een wilsbeschikking.

broodje.De naar voren uitstekende punt

Tiemen (landbouw).Bijeenzamelen van

men met doodekop en tinasch.

van een monnikskap.

Tinasch.Tinoxyde,datzich op gesmolten
tin als een geel-witte laag vormt.Het is

een fi
jn,wit,zacht poeder,dat gebruikt
wordtom te polijsten.Spiegelglas polijst

hethooimetbehulp van een langen paal,
over den grond getrokken door twee
paarden,waardoorhethooizich voorden

Tinbrons.Brons is een m engsel van tin
en koper. Voor gietwerk mengt men er

paal ophoopt. In Friesland gebruikelijk.

zink bi
j, om het goedkooper te maken.

Tiendrente.Hettiendrechtwaseen heer-

Ter onderscheiding noemt men brons
zonder zink daarom tinbrons. In het

lijkrecht.Hetwaseenvorm van belasting

algemeen wordt koper door bi
jvoeging

Op de veldvruchten, bestaande in het
recht op een deelder vruchten van een

anders goed. Bi
j de omwenteling van

vantinharder,vasterenbroozer.Hoemeer
tin dus in brons voorkonat,hoe naeer die
eigenschappen spreken. M et 2 % tin is

1795 werden alle heerli
jke rechten afgeschaft,maarzezijnin 1815 vooreen deel

M et 8 % tin is het nog goed hamerbaar

teruggegeven, waaronder ook het tiend-

recht.M et de Tiendwet van 1907 is alle
tiendplichtigheid vervallen.De tiendheffer
ontving, a1s schadevergoeding, van het

Ri
jk een bedrag in eens en den tiend-

hetbronsnog goed pletbaar(muntbrons).
(voor kussenblokken: metalen blokken,
waarin een asdraait).M eE10 % tin giet
hetgemakkeli
jk en is hettoch nog taai,
vast en fijn van korrel (geschutbrons).
Bij 15 % tin wordt het broosen hard
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en is het niet meer te hameren of te

verandertdegewone kristalvorm in vorm -

vi
jlen(klokspijs).Bekkensengongsbevatten

loozezwavel,indien zi
jverwarmd wordt.

zelfs20 % tin.Deklokken komen glashard
u5t den vorm en worden door afkoeling

Doordezelfde oorzaak gaatgeelkwikoxyde
over in rood kwikoxyde,rood kwiksulhde

metwaterwatontlaten (zachtergemaakt).

inzwartkwiksulfdeenoranjeantimonium-

Tinne. Kanteel.Het getande metselwerk
aan den bovenrand van een vestingmuur.
In ruimer opvatting: de ommegang of

de transachterdie tinnen (afb.blz.236).

Tinpest.Het verschi
jnselvan tinbederf,

veroorzaaktdoorden overgang van gekris-

talliseerd wit tin in vormloos grijs tin,
welke overgang met uitzetting gepaard

gaat.Dekristallijnevorm van tinisalléén
standvastig bij een temperatuur van 20

graden,kamertemperatuurdus.Vorstdoet

hetwittetin overgaan in een gri
js,vormloos poeder. Vandaar, dat tinpest een

museumziekteisen dateruitoudeti
jden
weinig tinnen voorwerpen bewaard zijn

gebleven. Zoo is bv. het tinnen gerei,
afkomstigvan de plaats,waar Barendszen
Heemskerkop NovaZemblaoverwinterden
en datin het museum te Leiden bewaard
wordt, door tinpest zeer beschadigd.
Voorwerpen, welke in de huishouding
gebruikt worden, veranderen niet. Ook
tinnenVoorWerpen,onder de fundamenten
van huizen gevonden, bleken weinig te
hebben geleden.De Nederlandsche onderzoeker Cohen nam waar, dat aanraking

van wittin methet vormlooze,grijzetin

sulhde in zwart antimonium sulhde.

Titel (rechten). (Lat. titulum = opschrift).Rechtsgrond,waarop iemand een
rechtwordttoegekend.Schriftelijk bewijsstuk.Hetwoord stamt uitden ti
jd vöör
1838, toen bij ons het Fransche Recht
gold (codeNapoleon),waarin Zuid-Nederlandsche rechtsgeleerden het beste thuis

waren. Vandaar, dat in het Burgerli
jk

W etboek het woord op verscheiden plaatsen is overgenomen. Artikel 1350 zegt:
Een overeenkomstonder een bezwarenden
titelis een overeenkomst,welke ieder der

partijen in deverplichting brengt,ietste

geven,iets te doen of na te laten.Daartegenover staateen overeenkomst om niet,

waarbi
j de eene partij aan de andere,
zonder eenige baat,een voordeel toekent

(een schenking dus). Artikel 163 zegt:
Zelfs alis de vrouw buiten gemeenschap

van goederen getrouwd, toch kan zi
j,
zonder de toestemming van haar echt-

genoot, niets geven of verkrijgen,hetzij
voor niet,hetzi
j ondereen bezwarenden
titel.Artikel2014 zegt:Bezit,te goeder
trouw,van eenig roerend goed geldt als
volkomen titel,d.
w.
z,,iemand,die eenig
goed tegoedertrouw heeftverkregen,wordt

de verandering bespoedigt. ln zooverre
kan men dus terechtvan tinpestspreken,

geachtdewerkelijkeeigenaartezi
jnenniet

als van een besmetteli
jke ziekte van dit

hij heteigendomsrechtkan doen gelden.

metaal.De verandering is in den beginne
zichtbaar, doordat er aan de oppervlakte

grijze pukkels ontstaan, welke steeds
grooter worden. Bussen met levensmid-

delen,meegenomen naarijsstreken,bleken
bi
jopeninglektezi
jn,waardoordeinhoud

bedorven was.De blikken waren met tin
gesoldeerd en de kou had de tinpestingeleid.M en zegt, dat de Noordpoolreiziger

Scottdoortinpestzi
jnlevensmiddelenverloren zag gaan en dat hij hierdoor het
leven liet.

Hetzelfde verschijnsel, dat tin vertoont,
kan men ook waarnemen bi
j fosfor en
bij zwavel. De roode kristalli
jne fosfor
gaat bijlage temperatuur langzamerhand
in witten fosfor over en ook bij zwavel

degene, die zou kunnen aantoonen, dat
Indien bv.een verloren effectgevonden en
terbeurzeverkochtwordt,danisde kooper
te goedertrouw bezitter en dus volkomen
eigenaar. Indien echter het effect op een

anderewijze zou verkregen zi
jn (bv.door

schenking, of door onderhandsche koop,
door ruiling enz.dan staat niet vast,dat
de bezitter te goeder trouw het goed

bezit. Hi
j heeft dus niet een volkomen
titel.Terwijlhetgoed in heteerste geval
nietvoorbeslag vatbaaris,dan metterugbetaling van de koopsom ,is dat in het

tweedegevalwe1mogeli
jk.
Een recht,gevestigd bi
jtitel,iseen recht,
datisingeschreven op hetkantoorvan den
bewaarder van hetkadaster.Een koopakte

geeftdus geen recht gevestigd bi
j titel.
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Zi
j geldtalleen tegenoverden verkooper,

Zuiderzee, gewoonli
jk 17 kub. meter

worden in hetkadaster,anders heeft zi
j

Tochtig (veeteelt).Bronstig,van koeien
gezegd.InN.-H.zegtmen ,,ri
jdend''.Een

maar niet tegenover derden. Een erfdienstbaarheid behoort ingeschreven te
geen waarde,indien de eigenaar van het

groot en mettwee koppen bemand.

Onlangs is bepaald, dat inlandersvan
Nederl.-lndië, die grondbezit hebben

tochtige koe heeft neiging tot trekken en
Zwerven en tOt bespringen Van andere
koeien.

(anderen mogen geen grondbezitin Indië
hebben), daarvan een titel kunnen aan-

Tochtpui (bouwkunde).Een enkele of

beteekenisvan bewi
jsstuk.

dubkele deur,van glasvoorzien en naar
beide zijden draaibaar,om tocht af'te
sluiten. Naast de tochtpui zijn vaak
##zi
jlichten''.

bezwaardegoed zi
jn bezitverkoopt.

vragen. Hier heeft het woord titel de

##Titelvan aankomst''isin derechtsspraak

een stuk,datbewi
jst,hoe men aaneenig
goed isgekomen.Hetisdusgeen volkomen
titel; het geldt alleen tegenover dengene,
van wien het goez is verkregen en niet
tegenoverderden.
*1De titel van legaat'' is een uitdrukking
voorden titelvan aankomst,wanneereenig

goed bijtestament aan iemand als legaat
is vermaakt.

Toef. Tuil: ruiker, kuif, bundel. Een

toefje rozen. ToeFesleeuwerik. De toef
(krop,dichtgebonden einde)van een zak.
Toelast.(Van tonlast= 1000 kg). Groot
wi
jnvat,inhoudende640Nesschen.

Toemad (landbouw).Toemaat.Vrijmad.
Tjalk (binnenvaart).Hetgewonevracht-

Tweedesnee van hethooiland.Hetwoord

schip van onze binnenwateren. De oude

is afgeleid van maad of van meqt (van
maaien).Madenmeetwordenookgebruikt

vorm van de houten tjalk isbi
jdei
jzeren
tjalken geheel bewaard gebleven. Het

schip is vöör en achter even breed,heeft
een zeer stonnpen vornA en veel zeegt

(zie aldaar).De boeiing (opstaanderand)
staataan dezijden rechtop,maarisvoor
en achter sterk naar binnen gebogen,

vooral bij de ijzeren tjalken. Er zijn
raampjesindenspiegel(achtervlakte),naast

het roer.Hettuig is laag en breed, het
grootzeilheeft een gebogen gaffel en het
schip wordt met een helmstok bestuurd

(afb.blz.188 en 223).
jn de grootste.
De Zeeuwsche tjalken zi
De Groninger en de Fri
esche tjalken
kunnen over zee varen. De poon en de

kof zijn schepen,die veel op een tjalk
elijken.

Tiotter (zeilen). Platboomd vaartuig

zonderdek en zonder vaste roef,m etveel

zeegt(zie aldaar),korten breed,veelop
een boeier geli
jkend, voorzien van een
botteloef (i
jzeren boegspriet, om er de
fokop uittehalen)Zieafb.blz.141.
Missdhien iutjotterde Friesche uitspraak
van kotter, evenals tjerk (spr. tsjerk)
voor kerk.

Tjotterswaren visschersvaartuigen van de

voornamen van stukken grond.De Smalle
M eet. Uithuizermeden. In N .-H . is een
mad de strook hooiland, die door één
zwaaibreedte van dezeiswordtafgemaaid.
Hetafgemaaide gras ligtdan op een regel
en heet zwad. Zoo zegt men : Er is
een goed mad gemaaid en er zit een goed
zwad op.

Toemaken (landbouw). Bereiden,toebereiden,bemesten van weiland metm est

en slootaarde (toemaak); ,,prepareeren''.
Vroegersprak men van recepten toemaken.

Toetssteen. Een zwarte,gelaagde steensoort van kiezelzuur, welke bestaat uit

pantsertjes van zeediertjes en ook wel
kiezelleigenoemd wordt.Toetssteen komt
in uitgestrektelagen in Belgiëen in W ales
voor.De Belgische M aas stroomt er over

heen en voertkeitjeservan mede.Omdat
dezesteensoortnietaandenRi
jnvoorkomt,
kan men M aasgrint aan detoetssteentjes
onderkennen. De heuvels van Brabant,
van een grootdeelvan deVeluwe,Twente

en den Achterhoek blijken van de M aas
afkomstig te zi
jn.Ook de onderstelagen
van den Hondsrug en zelfsheuveltjesin

TOF- TONM OLEN
Friesland bevatt
en deze kiezellei. Zi
j
brokkelt rechthoeki
g af,dekeitjeshebben
rondekanten.M enzietermethetvergroot-

glas ronde hguuri
jes op,de pantsersder
schaaldiertjes.
M ettoetssteenonderzoekendegoudsmeden
dezuiverheid van hetgoud.Gouden voor-
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een tonnemaatis bijinternationale over.
eenkomst aangenomen ter berekening va
'n
loodsgelden,havengelden en kanaalgelden.
Nettoregistertonnen geven de ruimte aan
voor passagiers en lading. Brutoregistertonnen den inhoud van allescheepsruimten

samen.Hierbi
jrekentmen ookderuimten

werpenlatennameli
jk,a1szemeteentoets-

boven het bovendek,voorzoover die tegen

steen bestreken worden, een eigenaardig
getinte streep op den steen achter, welke

zeewater kunnen worden afgesloten (de
bak,de brug,de kampanje).
De naam ton dagt
eekentuitden ti
jd,dat
er rechten werden geheven op wi
jn,

men dan vergeli
jkt met de kleur van
strepen,welke proefnaalden van bekende

zuiverheid erop 'vormen. Ook vergelijkt
men de oplosbaarheid der strepen in sal-

peterzuur.Eigenlijk kan men alle zwarte

gesteenten voor toetssteen gebruiken, in-

dienzijmaarnietdoorsalpeterzuurkunnen

worden aangetast; zwarte basalt, lydiet

(kwartssteen met kool), zwarte jaspis,
jazelfszwartW edgewood (gebakken klei)

aangevoerd in schepen. Van elke tien

tonnen wijn, moest er één ton worden

afgegeven.Ditleiddeertoe,datmen schepen bouwde,welke9,19,29tonnenkonden
vervoeren en zoo kwana de naana ton als
scheepsmaat in gebruik.
Scheepsbouwersrekenenm ettonnen water-

zouden dienst kunnen doen.

verplaatsing, maar dat zijn tonnen van
1000 kg gewicht (doodgewicht tegenover
tonnen in kubieke Meters).

Tof (dieventaal). Flink, ferm. Toffe
jongens.

Tondel.Tonder(verwantmetHd.zunden,

Toffelzaag (meubelmaker). Kapzaag,
een handzaag, langwerpig vierkant van

Ned zundgaten mettintelen,van tinden :

vorm,meteen dun blad en fi
jne tanden;

branden).Lichtontvonkbarestof,bestaande
uitgedoofdekoolvaneenweefsel(katoenof
linnen),of van den hoed van detonder-

het blad aan den bovenrand versterkt

zwam .M et tondelen vuurslag kan men

met een kap, een dlkken stalen rand.

gemakkelijk vuurmaken.Een tondeldoos

De toffelzaag dient voor ondiepe sneden
in hard houten wordtdoormeubelmakers

was vroeger een algemeen gebruikt voor-

gebruikt(afb.blz.240).

Detonderzwam iseen reusachtige.houtige

Tollenaar. In het Nieuwe Testament
wordt de pachter der belastingen in het

paddenstoel,die op boomstammen (liefst
abeelen en wilgen)groeit.De onderzijde
vanden hoedisglad,metzeerfijnegangen,

N7erp.

Romeinsche Ri
jk aldus genoemd. In

waarin zich de sporen bevinden. leder

Palestina waren deze pachters, om hun

jaar komt er een nieuw laagje sporen-

hardheid,bi
j deJoden gehaaten werden
met Zondaren en ontuchtige vrouwen

geli
jkgesteld. De Joden verboden het
huweli
jk met een 1id van een geslacht,
waarin een tollenaar voorkwam. ,,Een
vriend van tollenaars en zondaren''. ,,De
tollenaarsenhoeren hebben Hem geloofd''.

Ton.Inhoudsmaatvoorschepen.Gewichtsmaat voor koopwaar.

Tonnen voor koopwaar zijn gewichts-

hoeveelheden van 1000 kg; spoorwagens
vervoeren hoeveelheden van 10tot20 ton.

Bijtonnen voorscheepsmaatbedoeltmen

registertonnen van 2,83 kubieke meter
of honderd kub. Engelsche voeten. Zulk

weefselonder,zoodatde hoed gelaagd is.
De zwam kan zeeroud worden;ten slotte
bezwijkt de boom, waarop zi
j groeit,
doordat de zwamdraden in het hout
woekeren.Toch is de tonderzwam betrek-

keli
jk goedaardig.

M et tonderzwam kan men houtskool uit

teekeningen vegen.Toen de vuurhoutjes
(lucifers)goedkoop werden,verdween de
tondeluithetdagelijksch leven.
Tonm olen. W erktuig, om water op te
voeren, bestaande uit een schroef van
hout,die a1s een spiraal om een houten
as loopt en omgeven is door een houten
cylinder. W anneer het toestel schuin in
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het water wordt gezet en rondgedraaid,
wordt het water langs de schroef om hoog gebracht.
De tonmolen,dooz Archimedes uitgevon-

Somskroezendebladereninelkaar(stekelkoppen,krinkel).De zwam huistin den

den,isbi
jopvoeren van modderwaterin
bouwputten op zi
jn plaats.
Vijzelmolensberustenophetzelfdebeginsel.

dusalti
jd deziekteonderdeleden.

Tonnetjeszwart. Zwarte verfstof, bestaande uit roet van harsri
jk naaldhout.
Tonnetjeszwart is vettig op het gevoel
endiepzwartvankleur.Denaam isgekozen

naar de tonnetjes,waarin hetverhandeld
wordt

Tonrondte (wegen). De helling aan
weerskanten,van een weg,om het water
te doen V oopen.

aardappelzelf en niet in den grond. De
nakomelingen van zieke planten hebben

Tepgevel (bouwkunde). Het gedeelte
van den gevel, dat het dak naar voren
afsluit. Een trapgevel gaat trapvormig
omhoog,een tuitgevelheeft rechte kanten,

evenwi
jdig metde dakvlakken:een klokgevelheeftden vorm van een omgekeerde
klok. Afb. blz.185.Een halsgevelheeft
maar één trap.Afb.blz.160.

Ioppenend (zeilvaart).Toppenant (van
toppenwant).Een touw,datlooptvan het
einde(den top)van een ranaarden mast,
om als steun te dienen.

Tonijn (visscherij).Roofvisch,een soort
makreel,die wel3 meterlang kan worden.

Toni
jn leeft in de Middellandsche Zee.
Daarbestaatsedertdeoudheiddetoni
jnenvisscherij.In de laatste jaren komen de
toni
jnen Noordelijkervoorendoen schade
aan de haring.

Topsch (houthandel). Van boomen of
palen :naar boven spits toeloopend. Een

topsche juffer(een lange,duntoeloopende
paal).
Topzeil (zeilen). Vierhoekig zeil, uitgespannen boven het grootzell, hangend

Toontreden (paarden).Dekootbehoort
metde pijp (onderdeknie)een hoek van

135 graden temaken.Staatdekootrechter,
dan spreekt men van ,,steil gekoot''.

Staat de koot in één li
jn met de pijp,

aan een kleine gaffel(topzeilgaffel),welke
aan de steng (topmast, verlengstuk van

den mast)is bevestigd.
Het topzeil wordt uitgehouden door de
gaffel van het grootzeil.

dan spreekt men van een steltvoet en
gaat de buiging nog verder,dan staat het
Paard ,,overkoot'' en loopt het op den

Men trefteen topzeilaan bijeen kotter.

vöörrandvandenhoef,terwi
jldedrachten
(de achterste deelen van den hoef) den

zwaretorn:een moeili
jk werk.

grond niet meer raken. M en noemt dat
,#toontreden'' M en ziet het gebrek bi
j
jonge,uit hun kracht gegroeide paarden.

Bijoudereontstaathetdooroverspanning

Tornen. Een machine ronddraaien. Een

Tos (landbouw).Een kluwen van fijne

wortels,van heide of van bentgras.Toshutte:zodenhut.

of door rheumatiek.Hetpaard heeft dan
veelal hoefgebreken en een maaienden

Totebel(visscherij).Kruisnet,een vier-

gang.

twee gekruiste, gebogen slieten (wilgetakken).Hetvierkante nethangt met de

Topbont (tuinbouw).Ziekte der aard-

vier punten aan de slieten als een bel.
Het wordt in het water neergelaten en

appels, veroorzaakt door een schimmel.
Er ontstaan lichtgele vlekken op het loof.

Dezevlekken zijn in de schaduw beterte

zien dan in hetzonlichten detuinder,die
een onderzoek naar topbontinstelt,maakt

daarbijdikwi
jlsgebruik van een paraplu.
De bladeren van de planten gaan krullen
en golven,en nemen den gootvorm aan.

kant net,dat uitééngehouden wordtdoor

na eenigen ti
jd opgehaald.De visch,die
toevallig boven hetnetzwemt,isgevangen

(afb.blz.519).Hetwoord totebelwordt

ook als scheldwoord voor een vrouw gebruikt.Hetpunt van overeenkomst is dan
het slappe,niet stevige, evenals in lel,
vel,slet.

TOUW ELEN- TM S

Touwelen(Jodenwoord).Inwateronderdompelen van nieuw vaatwerk, voordat
het gebruikt wordt. Dit behoort tot de

gedsdienstplichten derJoden.

Traanzak (oogheelkunde). Zakvormige
verwi
jdingvan hettraankanaal,hetkanaal,
dat het traanvocht van het oog naar den
neus leidt. De traanzak bevindt zich in
den ooghoek tegen het neusbeen aan. Is
het traankanaal verstopt, dan kan de
traanzak in ontsteking geraken.

Trans(bouwkunde).Torenomgang.Omgangop een gebouw.Tinne(afb.blz.236).
Torentrans.(Afb.blz.519).
#

Yh

Totebel.

Touwen. In het algemeen verstaat men
onder touwen de bewerkingen,welke het
leer na de looiing ondergaat: kneden,
insmeren,verven,kloppen,walsen,drogen,

spli
jten,krispelen,glanzen.Omdatzeem-

*

l

$

leer niet gelooid wordt, spreekt men in

ï% w..
*k
* K*
'
*%w*

hetbi
jzonderbijdebereiding van zeemleer,vantouwen.Inzeemtouwerijensmeert
m en schapevellen met traan in en kneedt
ze hiermede.Daarnalaatmen zeindeopen
luchthangen :detraan droogtdan,doordat
ze zuurstofopneemt.Dan wordt opnieuw
met traan gekneed. Ten slotte legt men

G

devellenopeenhoop,waarbi
jzichwarmte
ontwikkelt; de vellen gaan broeien en
worden leniger. Daarna komen ze in de

Ververi
j.
De behandeling van fi
jne vellen, bontvellen, met een bri
j van aluin, zout,
meel,eigeel,noemtmen eveneenstouwen.
Zulke vellen worden niet gelooid.

Touwslaan.In elkaardraaien van hennepvezelstottouw,integenstelling mettouw-

vlechten,zooals datgeschiedtbi
j vlaggeli
jnen.

TFrans van den toren te A4edecnblik.
Trantelen. Tranten. Op en neerloopen.
#,
Het is een reizigerin nood,die trantelt

van de koude'' (Bilderdijk). Tranten,
verw. met drentelen.

Tras. Fijngemalen tufsteen, die veel
kiezelzuur bevat;men voegtze bijvette

Touw staan (Afrikaansch). In de ri
j

kalk,ten eindedie te laten verharden.Het
kiezelzuurin tras lostnamelijk in water
op en verbindtzich metkalk totkiezelzure
kalk,die hard isen onoplosbaarin water.
Tras wordt zelfs reeds onderwaterhard.

Traankanaal (ontleedkunde). Kanaal,

Vooralbijmetselwerk onderwater,werd

dat van den binnenooghoek naar de
neusholte loopt en het overtollig traanvocht uit het oog naar den neus afvoert.

vroeger veeltras gebruikt.
De grondstof voor de trasbereiding,de
tufsteen,is een poreuze,vulkanischeaard-

staan,queue m aken.
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soort,door verweering van lava uit gruis
ontstaan,datlatersamenbakte.M en vindt

tufsteen bi
j Andernach en bij Puzzolo
(bi
jNapels).Dezeisreedsdoordenatuur
gebakken en behoeft slechts fijngemalen
te worden. Ook voor bouwsteen wordt
van tufsteen gebruik genAaakt.
I;e Ilordtsche tras had vroeger een groote
vernxaardheid.flok in Sl/ornaerveerwaren
vroeger trasmolens. Eén daarvan ,,De
Riewink'' heeft in 1795 het geheele

vorsteli
jke verblijf ,,Het Valkhof'', te
Ni
jmegen, tot tras vermalen. W anneer

men bedenkt, hoe groot de gebouwen,

bi
jgebouwen, torens, muren en poorten

Voor hetzelfde doelbrengt men ook we1
een laag asfalt,bladlood of glas tusschen
de bouwsteenen aan.
Vroeger gebruikte men a1s mortel voor
dit onderste gedeelte:kalkentras;voorde
rest alleen kalk en zand. Vandaar het
woord trasraam .
Treef. Volgens het Surinaamsche volksgeloof is treef een eigenaardige gevoeligheid,welke een ieder bezitvoor bepaalde
voedingsmiddelen. Regelrechte gevolgen

van treef zi
jn treefvlekken op de huid.
Middelli
jk zou melaatschheid door treef
ktmnen ontstaan,doordathetlichaam voor

waren, dan moet men zeggen, dat het
sloopen,vervoeren en malen van al die
steen een groot werk is geweest. Het
duurde twee jaren en z66 ging de herinnering aan onze oudste geschiedenis,

deziekteontvankelijkisgemaakt,doorherhaald gebruikvan schadeli
jkevoedingsstof.
Melaatschen schrijven zelf hun ziekte

van den ti
jd derRomeinen en van Karel

voor den vader treef zi
jn,nimmer door

papieren, op die slooperi
j betrekking

den zoon genuttigd worden.Vaak wordt
in den droom de treef geopenbaard;

den Grootenintrasonder.Eenverzameling

daaraan toe.De treef gaat van vader op
zoon over,zoodatvoedingsmiddelen,welke

hebbend, is door den trasmolenaar aan

ook zijn er treefkenners, die den aard

hetarchiefteNijmegen geschonken.

van de treef opsporen en zoo den weg tot
genezing aangeven.De ouders maken,uit
denafkeervanhunkinderenvoorbepaalden
kost, op, dat die kost treefvoor hen is.

Thans wordt tras weinig meer gebruikt;
men mengt de kalk met cement,dat ook

oplosbaarkiezelzuurbevat.Devrijekalk,
welke bi
j verharding van cement overbli
jft, zal, bi
j werken boven den grond,
toch tot koolzure kalk verharden. Bi
j
werken onder water, vooral in zeewater
en veenwater, gebruikt men cement en

tras doorelkaar, omdat vri
je kalk met
bestanddeelen van het zeewater verbindingen kan aangaan,diedevastheidafbreuk
doen.

Indienmen,bi
jhetmakenvaneen cemen-

ten vloer,de mortelmet tras mengt, kan
men later den vloer oliën,zonder dat de

oliedoorvrijekalk verzeept.
Trasraam (bouwkunde).Hetonderste,

Treeft.

harde,ondoordringbare gedeelte van een

muur(afb.blz.336).Zachte baksteen en
zachte mortel trekken het water uit den
grond op,zoodateen muur,van dezematerialen gemaakt, vochtig is. Tegen het
optrekken van vocht, metselt men den
voet van den muur tot een halven meter
boven den grond,uitklinkers met sterke

specie (twee deelen zand en één deel
cement). Deze specie wordt hard en
ondoordringbaar.

Treeft.Een ijzeren raampje,waarop de
stri
jkster haar heete strijki
jzer zet (afb.
blz.520).
Trees (veeteelt).Een groote hooimand,
waarmede de boer het hooiuit den berg
naar den staldraagt.

Treil(visscherij).Kuilnet,sleepnet,een
algemeen gebruiktvischnet,datisontstaan
uit het oude kornet,dat eerst koorde en

TREKKEN- TRENS

laterkorheette.Dekor,een klein sleepnet,

vuurmonden en geweren, welke aan het

wordtnog bijde mossel-,oester-en garnalenvisscherij gebruikt.Hetis een zak-

projectieleen draaiendebeweging om zijn

vormig net, dat door een stok wordt
opengehouden en over den zeebodem
gesleept wordt. Later vischte men met
bommen, smakken,botters en pinken en
gebruikteop deze schepen een watgrooter

net,datmen schrobnetnoemde.Hetzi
jn
voornamelijk grondvisschen, welke men

hiermee vangt:dus bot,schol,rog,griet,

kabel
jauw.
Een geheele ommekeerin deze visscheri
j

veroorzaakten de stoomtreilers, welke het

mogeli
jk maakten,metgrootertreilnetten

te visschen, omdat die schepen meer
trekkracht hadden. Het net is nu
25- 30 meter lang, trechtervormig, met
een opening van 15- 20 meter,omzoomd
door twee touwen : de bovenpees en de

onderpees.Aan weerszijvan de opening
wordt een bord (vischbord) bevestigd,
dat bij het sleepen openscheert en den
toegang van het net open houdt. Is de
zeebodem steenachtig, dan wordt de
onderpees van klossen voorzien, welke
over den zeebodem rollen.De bovenpees

lengteas geven. Deze draaiing is noodig,

om te verhinderen, dat het projectiel,
dat langwerpig van vorm is, dwars gaat.
Indien de lengteas van kogel of granaat

in deschootsrichting blijft,dan draagtde

kogel verder.
De verhoogingen, welke zich langs de
trekken in den loop van het geschut
bevinden,heeten de velden. Trekken en
velden van den geweerloop.

Trekmaden (ooftteelt).Rupsen van den

wintervlinder, die de blad- en bloemknoppen der vruchtboomen opeten en

vooral in kersenboomen schadeli
jk zijn.
Dewintervlindersverpoppen in den grond.
W anneer het in October koud begint te

worden,komen zenaarboven.Dewijfks

hebben geen vleugels en kruipen naar de
boomstammen en bereiken de toppen.

Nadeparingleggendewijfjeseierentegen
deknoppenen delarvenuitdieeierenzijn
de trekmaden,geelgroene spanrupsen van
2.
a
1.cm lengte en met een donkere streep

komtbi
jhetvarenstraktestaan;deklossenpees loopt in een lange bocht en jaagt

op den rug.De bestri
jding van de trekmaden iseenvoudig.Men legtli
jmbanden
(metrupsenlijm :hars,terpenti
jn en olie)

de visch op, welke dan van zelf in het
net komt.De visch isdood,wanneer het
net wordt opgehaald. Veel kleine visch
wordtterstond overboord gezet.Ze wordt
echter ook wel aan den walgebracht en

Trekpaling. De volwassen vette paling,

totvischmeelverwerkt.De treilvisscherij
is in den aanvang dezer eeuw tot bloei

gekomen en is, na de haringvisscherij
metdevleet,debelangri
jkste.

om de stammen.

welke zich metden stroom laatafdrijven

en zoonaarzeetrekt,om te paaien.Zieaal.

Trekzaag. Kortzaag. Handzaag, met
staande handvatten aan de einden, om

stammen dwarsdoorte zagen (te korten).

In Duitschland en in Engeland vischtmen
ook haring met het treilnet,dat dan een
hooger opening heeft, omdat de haring
hooger zwemt.

Hetblad isin hetmidden breederdan aan

Detreilwasoorspronkeli
jkdelijn,waaraan
hetnetgesleeptwerd (metzeilen treil).
Die naam ging overop hetnetzelf.Toen

einden (ringtrens), ook snaffel genoemd.
Omdatergeen hefboom is,wordter bij

nadeinvoeringvandenstoom devisscheri
j

Een trens behoortdik te zi
jn en is dan

door naamlooze vennootschappen werd
ondernomen, sprak m en op de kantoren

van de reederijen van trawl (het verengelschte:treil).Devisschersnamen dit
woord overen gingen spreken vantrolders.

Trekken (vaneen geweer).Groevenvan
schroefvormige gedaante in de ziel van

de einden (afb.blz.196 en 281).
Trens (paarden).Een paardenbitzonder
eenigen hefboom en met ringen aan de

een trens ook geen kinketting gebruikt.
voor de meeste paarden het beste bit.

Somssszi
jin hetmidden geleed (gebroken). Ri
jpaarden worden met steng en
trenstegelijk gereden.
Trens (naaisterl. Een garen lusje of
oogje, waarin een metalen haakje kan
gri
jpen (afb.blz.522).

522

TRENZEN- TROM M ELHOLTE

Trenzen (zeilvaart).Een li
jntjetusschen

de strengen van touwwerk leggen, waar-

doordegroeven (detieren)van hettouw

opgevuld worden en waardoor dus een
glad oppervlak verkregen wordt.
Is het tcuw getrensd, dan kan men het

bendselen (omwinden mettouw),ofsmarten (kleeden: met zeildoek omwinden).

moet, bestaat uit moed, verbeelding en
gevoel.

Troffel (metselaar).Truweel.Gereedschap om mortel of metselspecie aan te

brengen of uit te spreiden'en gelijk te
strijken.Troffelwordtmeergebruiktdan
truweel(afb.blz.522).

Ten slotte kan men het lapzalven : met

teerbestri
jken.

TroffelofTruweel.

Trens en haak .

Troggewelf (bouwkunde). Gewelf,tusschen liggende i
jzeren balken gemetseld,
(bv.boven een kèlder)waarbijde steenen
in de breedtevan balk tot balk gemetseld
worden,rustend op een boogvormig for-

meelttijdeli
jkehoutenonderlaag).W orden

zijn klompen met een groot grondvlak,

de steenen in de lengte van balk tot balk
gelegd,dan spreekt men van een steekgewelf.

trippen.Datzi
jn dan platteblokken hout

Trommel (visscherif).Vischtuig,om op

met een diepe uitkerving,waarin de hoef
past.De trippen worden metwiggen aan
de hoeven vastgeklemd.

baars te visschen. Een trommel bestaat
uit dr:e hoepels,omgeven door een net,

Trip. Klomp voor den voet.Veentrippen
dat m aakt, dat de voet niet wegzakt.
Ook voorziet men soms paarden m et

Tripel. Poli
jstmiddel van verschillende

samenstellingen. Soms bestaat tripel uit
geslibd puimsteenpoeder,soms uit kiezel-

pantsers van oerdiertjes (kiezelgoor).De
naam is afkomstig van Tripolis,ofschoon
de grondstoffen ook elders gevonden
worden.

M ettripelpolijst men metalen,spiegels

waarin zich aan weerszi
j een inkeling
(keel,trechter)bevindt.
Trom melholte (oorheelkunde).

M iddenoor. Het deel van het gehoorOrgaan,dat binnen hettrommelvlies,dus
in het'rotsbeen van den schedelligt.Het
is een kleine holte met lucht gevuld,die
naar binnen wordt begrensd door een

metolie en poli
jst met leer of met vilt.

wand met twee openingen (het ronde
venster en hetovale venster),Mzelke nlet
vliesjeszijn afgesloten,opdat het vocht,

Trits. Drietal. De poëtische trits, die,
volgens Da Costa, elke dichter bezitten

uit het daar achter gelegen slakkenhuis,
niet in de trommelholte za1 loopen. In
detrommelholtebevindenzich driegehoor-

en edelgesteenten. M en mengt het dan

TROM M ELKOEK- TROS
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beentjes,die a1s een schakelaan elkaar
verbonden zijn.Heteerste (de hamer)is

punt van het terrein ziet. M en heeft
dan één been van den hoek.Vervolgens

en stijgbeugel;hetlaatste(de sti
jgbeugel)

baken op hetterrein.M en heeft dan het
tweede been van een hoek van 45graden.

bovendien verbonden met het trommelvlies;hettweedeschanierttusschen hamer

is verbonden met het ovale venster.De
geluidsgolven bereikenop tweeërleiwijze
het slakkenhuisnl.door geleiding van de

gehoorbeentjes en door de lucht. De
trommelholte staat door de oortrompet

(Eustachiaansche buis)in verbinding met
dekeelholteen wordtdoordezebuissteeds
van lucht voorzien. Verstopping Van de

oortrompet(doorverkoudheid,doorgroote
amandelen,door polypen) isde oorzaak,
datde luchtin de trommelholtenietwordt
aangevuld, waardoor het trommelvlies
wordt ingetrokken en strak gespannen
staat. Hierdoor ontstaat een zeer onaangenaam gevoel,somsdoofheid,ofduizelig-

ki
jktmen langs het haar,doorde naastliggende spleet,en plaatst op dielijneen

Tromm elzucht (veeteelt).Opgeblazenheidvandepensmaagbi
jhetvee.Hetdier
eet niet,staatmet een gespannen buik en
steunt.De oorzaak ishetgebruikvan ongeschiktvoedsel,datin de maag gaatgisten.
Te veelstroo,bevroren of beschimmelde
knollen, broeiende haver of spurrie kunnen trommelzucht geven Soms ontstaat
de ziekte in een weide, waar klavers
groeien.Op dieklaver kan nl.een schim-

melwoekeren,die gevaarlijk is.Sommige
weiden staan ervoor bekend.

heid,ja soms vallende ziekte. A1s het
slijmvlies van de trommelholte in ontsteking geraakt,wordt de holte metvocht
gevuld. Onder gewone om standigheden
liggen de wanden van de oortrompet

Troonhem el.Hemelvan kostbare geweven stof boven een troonzetel, of wel
gedragen op kolommen of stokken boven
de hoofden van voorname Oostersche
personen,ter bescherming tegen de zon

tegen elkaar; bij slikken opent zich de

en als waardigheidsteeken.Baldakijn.

buis en gaat er lucht doorheen.Duikers
ondervinden een onaangenamen druk op
hettrommelvlies,wanneerbi
jhetduiken,
de druk van buiten tegen hettrommelvlies
grooter wordt dan in de trommelholte.
Doorslikken,vullen zetelkensdehoeveelheid lucht in de trommelholte aan,waar-

door hetonaangename gevoelverdwi
jnt.

Troonrede.De rede.welke de Koningin

houdtbi
j de opening van de zitting der
Staten-Generaalop den derden Dinsdag in
September.Op dien dag wordt een vereenigde vergadering van de beideKamers
gehouden in de Ridderzaalop het Binnenhof te 's-Gravenhage. De Koningin,
die vergezeld wordt, door de leden van

Trommelkoek (keuken). Een beslag

hetKoninkli
jk Huis,leestdan de troon-

van bloem, melk, eieren, gist, krenten,

rede voor, waarin een beschouwing over
den toestand van het land wordt gehouden en waarin mededeeling gedaan wordt
van de plannen op wetgevend gebied.

rozijnen,sucade,boter,zout,in een puddingvormige trommel in water gezet en
gekookt.

Trom melkruis (landmeter). Gereedschap bijhetlandmeten,om hoeken van

W illem lIIwerdindertijdbi
jdeTroonrede
vergezeld door de beide prinsen,W illem
en Alexander,en dedag deropening werd

45graden ofeen veelvoud daarvan,uit te
zetten.Hetheeftden vorm van een cylin-

daarom Prinsiesdag genoemd.

derofvan een achtzi
jdigprisma,waarvan

Tros (touwwerk). Touwen,dikkerdan
3cm.Zijnzedunner,danheetenzeli
jnen.

de wand voorzien is van acht spleten,

welke tegenover elkaar liggen (vizierspleten).Eén van die spleten isvoorzien
van een paardenhaar.Twee opeenvolgende
vizierspleten sluiten een hoek van 45
graden in.M en plaatstde trommelop een
driepoot,draait haar zöö,dat men langs
hethaar,door één van de spleten,een vast

De hennepvezels worden gesponnen tot

garen.Degesponnen garens(2- 100stuks)
worden ineengedraaid totstrengen,waarna
drie, vier of zes strengen samengeslagen

(geloken) worden tot touwen. Trossen

hebben een omtrek van 4- 10 cM .Sleep-

trossen zijn zeer,,krap''geslagen,d.w.z.,
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dat ze veel windingen hebben. M eestal
echtergebruiktmen staaldraadtrossen voor
sleeptrossen.
Landvasttrossen gebruiktmen om schepen

doen.In hetHervormd rechtgold dezelfde

te rneren.

aangegaan endoorhetgevenvan een trouwpenning bekrachtigd.Vandezeoudetrouw-

Li
jkentrossen (om zeilen te zoomen)zi
jn

##lang geslagen'',d.w.z.,datze windingen
hebben metweinig spoed.Zerekken daardoor welnig. M en gebruikt ze ook voor
tenten.

Tros (leger).Legertros,legertrein isde
naam van degezamenli
jkevervoermiddelen

opvatting.Desti
jds beschouwde men dan
ook een verloving als een buitengewoo#n

ernstigezaak:dikwijlswerd dieschriftelilk

penningen zi
jn ervele bewaard gebleven.

Indien er geen geldige reden voor verbreking van een verloving aanwezig was,
had deéén tegenoverdenandereen rechts-

vorderingtotvoltrekkingvanhethuweli
jk,
hetgeen de tegenwoordige wetjuist uitsluit. Gaf de onwillige geen gevolg aan

voor de benoodigdheden van een leger.
De legers der Grieken en der Romeinen

hetvonnis,dan kon hi
jgegijzeld worden,

hadden een grooten tros.Later zi
jn de

die uit zijn naam huwde (zooals tegen-

legertrossen kleiner geworden, doordat
toen de tenten werden afgeschaft en de
dageli
jkschebenoodigdheden bijde bevolking werden opgeëischt.

woordig iemand met den handschoen

trouwt.)

Tros(plantkunde).Een trosiseen bloeiwijze (verzameling van bloemen aan een
gemeenschappeli
jken steel)meteen lange

toteenhuwelijkverplicht.Alshethuweli
jk
bi
jdenondertrouwuitdrukkelijkzoubedongen zi
jn,dan iszoo'n beding toch nietig.

spil en m et gesteelde bloemen Een aar

heeftzittende (ongesteelde)bloemen.
Trouwbeloften. De beloften van man
en vrouw, die besloten liggen in hun

verloving ofin hun ondertrouw.Terwi
jl
hetBurgerli
jk W etboek bepaalt,dateen
ieder aan wettelijke overeenkomsten, die

oferwerd een plaatsvervangeraangewezen,

Overtrouwbeloftendoorverloving spreekt
onze tegenwoordige wet in het geheel
niet. Zelfs na ondertrouw is niemand

Alleen een eisch tot schadeloosstelling na
ondertrouw, vindt, zooals gezegd, soms
steun in de wet. Een eisch tot schadeloosstelling bi
jverbreking eenerverloving
zou slechts i
n zeerbi
jzondereomstandigheden kans van slagen hebben en wel,

men heeft aangegaan,gebonden is,bepaalt

indien er een zedelijke verplichting tot
onderhoud bestaat:bv.indien een meisje
jarenlang methaarverloofde samenleefde

art. 113 uitdrukkelijk, dat huwelijks-

en deze zonder dringende reden de ver-

beloften geen verbindende kracht hebben.
Trouwbeloften geven geen rechtsvordering

loving verbreekt, en haar vroeger een
belofte tot onderhoud gedaan had.

tot aangaan des huwelijks,noch totver-

Bi
jdekatholieken leeftdeouderegelnog

goeding van kosten.W anneer echter het

voort. Bruid en bruidegom mogen niet

huweli
jk isafgekondigd,kan zulks grond

kerkelijk trouwen, indien trouwbeloften
aan een andergedaan zijn.Dat is alleen
mogeli
jk,wanneerdepartij,diehetrecht
heeft,het huwelijk te wraken, van zijn
rechtafstand heeftgedaan en zijn woord

opleveren tothetvorderen van vergoeding

van werkeli
jke verliezen,waarbi
j winstderving niet in aanmerking komt. Heeft

dus de eene partij meubelen gekocht na
den ondertrouw en trektde andereparti
j
zich terug, dan bestaat er grond voor
vergoeding der geleden schade.
Ditartikelismerkwaardig om hetverschil
metvroegerhiertelandebestaan hebbende
regelen. Het oude Katholieke kerkrecht
hierte lande verklaarde de verbreking van
een verloving a1s zonde,indien daarvoor
geen geldige reden bestond. De trouwe-

loozewerd metkerkeli
jkemachtsmiddelen
gedwongen,zi
jn ofhaarwoord gestandte

teruggeeft. De katholieken staan drie
weken onder de geboden d.
w .z. drie
Zondagen achtereen worden hun namen

indekerkafgeroepen,opdatzij,diewetteli
jke beletselen weten,dieaan de pastorie
kunnen meedeelen (biedenismededeelen).
Die beletselen zijn kloostergeloften,verwantschap a1s neef en nicht en trouwbeloften aan een ander.
De Franschewetkentwèleen schadeloos-

stelling bi
j verbreking van een verloving

TRUFFEL- TUCHTHUISSTRAF
en ziet dus in die verbreking, indien er

geen geldige redenen zi
jn, een onrechtmatige daad.
De Duitsche wet kent die schadeloosstelling öök en soms zelfsin gevallen,dat
er wèl een geldige reden tot verbreking
der verloving bestaat nl. wanneer een

meisje zich te goeder trouw aan haar
verloofde heeft gegeven,heeft zerechtop
schadeloosstelling,indien de man de verloving verbreekt, zelfs al zou daarvoor
een geldige reden bestaan.
Truffel. Eetbare paddestoel met een
onderaardsch, knolvormig vruchtlichaam ,
uitde samengegroeide zwamvlok bestaande

(in datopzichtmetmoederkoren te ver-

gelijken).Op de doorsnedeisde truffel
donkergemarmerd.Erzijn we1een twintigtal soorten,maar vele zijn smakeloos.
In ons land komt in bosschen de herten-

truffelvoor.Deze truffels zi
jn zoo groot
als een erwt, steken in den herfst even

boven hetmosuiten hebben een oranje
kleur.Herten en koni
jnen eten ze,maar
voorde keuken hebben zijgeen waarde,
evenm in a1s de andere, in Duitschland
groeiende, soorten.

InFrankri
jk enItaliëisechtereentruffelsoortbekend (dezwartetruffel),diebuitengewoon fijn van smaak is. Deze is zoo
groot als een okkernoot of als een aardappel. Toen de Italianen met den aard-

appelkennismaakten,zagen zijhem voor
een truffel aan en ze noemden hem ook
zoo.Van het woord tartufolimaakten de
Duitschers hun woord kartoffel.
De zwarte truffel heeft een zwartroode
kleur; de doorsnede is violet met witte
aderen. Het vleesch is hard. Voor deze
soortisPerigord,een stad in de Provence,

zeer bekend. Van daar wordt jaarli
jks
anderhalf millioen kilogram uitgevoerd,

hetzi
jverduurzaamd in blik,hetzi
jinwijn
of in olie.Truffels leven van afvalstoffen

lijk op dezelfde plaatsen. In den herfst
zi
jn ze ri
jp. De truffelzoekers maken
gebruik van afgerichte honden en ook
van varkens, die de vindplaatsen op

den reuk aanwi
jzen.Erzi
jn verscheidene
insecten,die hun eieren leggen vlak boven
de plaats,waar zich truffelsin den grond
bevinden. De larven, die uit die eieren
komen,boren zich in den grond,bereiken
de truffel en voeden zich ermee. De
truffelzoekers weten dat en als ze in den

zomertruffelvliegen bi
j den grond bezig
zien,dan merken zijdie plaats,om daar
in den herfst te gaan graven.

Reeds de Romeinen kenden den fi
jnen
smaak van detruffel.In de M iddeleeuwen
was m en ze echter geheel vergeten;pas
na de Renaissance leerde men ze weer
naarwaarde schatten.Tegenwoordig koopt

men hierte lande blikjesmetvi
jftruffels
voor 65 cent.

Truweel (metselaar).Troffel.Gereedschap van den metselaarbijhetmetselen

van baksteen, een driehoekige stalen
plaat met afgeronde hoeken en met een
houten handvat. De metselaar spreidt

met het truweel de metselspecie geli
jkmatig uitopdenonderliggenden vochtigen
steen, drukt den volgenden steen daarop

vast en verwi
jdert met zijn truweel de
overtollige specie.Afb.blz.522.
Tuchthuisstraf. W i
j kennen in ons
strafrecht alleen overtredingen en mis-

drijven.Deze worden gestraftmet geldboete (al dan niet met hechtenis),of
gevangenisstraf.Tuchthuisstraf kent onze
wetgeving niet.
In buitenlandschestrafwetten wordtonderscheid gemaakt tusschen overtredingen,

wanbedri
jven enmisdaden.Daarvoorheeft
mendanookdrieërleigradenvanvri
jheidsstraf.Tuchthuisstrafbestaatin gedwongen

arbeid in of buiten de gevangenis (in
Engeland : hard labour, in Z.-Afrika:

en groeien in zwarten grond bi
j fi
jne
boomwortels,die zi
jmet hun zwamvlok

hardepad).In Indiëheeten diegestraften

omspinnen. Zonder eiken, beuken, kas-

kettinggangers.
In onze gevangenissen wordt ook wel

tanjes,haagbeuk of hazelaar kunnen zij

gewerkt.Straffen,die langer dan 5 jaar

nietleven.M en kan ze ook nietkweeken,
maar wel plant men in Perigord veel

eiken (zgn. truffeleiken) en de truffels
komen dan van zelf.Men vindtze altijd
ingrootehoeveelheidbijelkaarengewoon-

duren, worden in de strafgevangenis te

Leeuwarden ondergaan (voorvrouwen te
Gorinchem).Daarwordtaandegevangenen
de keus gelaten tusschen eenzame opslui-

ting en gezamenli
jken arbeidbuitendecel.

TUFSTEEN- TUIN
Tufsteen.Duifsteen.Geelachtige poreuze
steensoort van vulkanischen Oorsprong,
welke in het Zevengebergte, de Eifel,

Hongari
jeenFrankri
jkwordtaangetroffen.
Tufsteen wordt gebruikt a1s bouwsteen;
vroeger voor trasbereiding. Het bevat
veel oplosbaar kiezelzuur en is daardoor
geschikt voor het maken van tras, dat
dient, om metselspecie te doen verharden
tot kiezelzure kalk.Zonder tras verhardt
de kalk ook weldoor het koolzuur uitde
lucht en onder vorm ing van koolzure
kalk,maar dit gaat langzamer. Tufsteen

Tuieren (veeteelt).Turen,tieren.Een
koe,een geit aan een touw laten grazen.
Een paal wordt met den tuurhamer

(sleggeltafb.blz.460)indengrondgeslagen
in een spurrie- of knollenveld en hieraan
wordt de koe met het tuiertouw vastgemaakt. Dit geschiedt alleen in zand-

streken op kleine bedrijven (zietui).Geit

aan tuier,afb.blz.526.
In Vlaanderen noemt men dat stakel-

banden.De koe siaatgestakelband.

komtin Indië vrijveelvoor en is daar
zuiver.Doordetropenwarmteverkrijgtmen
met middelmatige trassoorten reeds een
grootevastheid vandenmortel.Hetvalkhof

teNijmegen wasvantufsteengebouwd.In

1795 werden de gebouwen gesloopten de
steen verkocht van alle muren,torens en
poorten. Al diesteen isnaarW ormerveer
Vervoerd OnA er tras Van te nAaken.
M en geeft den naam tufsteen in hetalgemeen aan vulkanische gesteenten, welko

poreuszi
jn,doordatzi
juitsamenbakking
van vulkanischgruiszijn ontstaan.Niette-

Geitaan tuiertouw.

m in komt het woord tuf ook voor in
benamingen van stoffen, die niet van

Tuighuis.W apenhuis,arsenaal,deplaats,

vulkanischen aard,doch welporeuszijn.
Tufkrijtismergel,nietvan vulkanischen
oorsprong, maar bezonken in vroegere
zeeën en bestaande uit kalkpantsers van

zeediertjes. Kalktuf is evenmin van
vulkanischen oorsprong,maariseen poreus
gesteente, ontstaan door afzetting van
in water opgeloste koolzure kalk tdruip-

steen,kalksinter).

waarmen krijgstuig,legerbenoodigdheden
bewaart.
Tuil. Bloemruiker. In de plantkunde is
een tuileen samengesteld scherm : dat is

een bloeiwijze (een,tak zonder stengelbladen, met veel bloemen bij elkaar),
waarbij de bloemen aan zijassen op een
korte spil zitten. De onderste zijassen
zi
jn lang,waardoor de bloemen in één

Tui(werktuigkunde).Trektouw.Draden

vlakkomentestaan en een scherm vormen.

oftouwen,welkeeen staanden paalrechtop
houden.Tuitouw,tuiertouw van een heistelling. Tuidraad van een telefoonpaal,

Het bijzondere van een tuilis, dat de
zi
jassen opnieuw schermpjesvormen.Een
voorbeeld hiervan vindtmen bijdevlier.

van een werkmast(mastom werkstukken
op te hijschen). Getuide topgevel: een

topgevel,welkedoorankers(ijzerenstaven)

Tuin (waterbouwkunde).Oorspronkeli
jk
een omheining (Hd.zaun),later hetom-

gesteund wordt. Tuianker, werpanker,

heinde.Aftuinen.

walanker, een klein ankertje met één
hand (het platte stuk,dat in den grond
komt).Een tuianker wordtin den grond

In de waterbouwkunde is een ri
jstuin of
vlechttuin een vlechtwerk van rijzen of
gaarden tusschen een ri
j staande paaltjes,
lang 1,20 M eteren dik5cM .Diepaaltjes

gestoken, om er een klein vaartuig aan
vastteleggen.Tuiboei,meerboei,een boei,
welkegelegenheid geeft,om ereen vaartuig

aan te tuien (of te tuieren).Het schip
ligt vertuid in de haven.

worden diepinden grondgeslagen tusschen

een riet ofri
jsbeslag op een dijkhelling
en hetrijs,datmen tusschen die paaltjes
vlecht,drukthetrijsofhetrietstevigop

TUINLATTEN-TW IJNEN
den oevergrond vast.Datbeslag beschermt
den oevertegen afspoeling doorhetwater.
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hat ruim en de dekken daarboven. Het
bestaatuitdikkere planken,dan deandere

dekken(deopbouw)en dientom hetschip
Tuinlatten (waterbouwkunde).Vlechtlatten,rijswaarden,gaa
'rden.Langestokken
van griendhout (wilgen) voor tuinen
(vlechtwerk van rijs tusschen paaltjes)
voor oeververdediging. Volgens de voor-

schriften van den Rijkswaterstaathebben
tuinlatten geen blees (pluim); zij zijn

3- 5 cM . in omtrek, op 60 cM .van het

meer stevigheid te geven.
Het tweede dek beet spardek.Het derde

dekheetbovendek.Bi
jdegrootezeeschepen

van tegenwoordig heeft men vaak m eer
dekken dan drie.De bovensteworden door
de passagiers ingenomen en worden met

letters aangeduid (A-dek, B-dek, enz.).

bouteinde (dikke einde) gemeten en ze
zi
jn 2,20Meterlang.Dekuipersgebruiken

Tweebast.Een soortwilg,dieop grienden
en waarden wordt gekweekt. De teenen

dezelfde diktenaaat voor hoepels van
haringtonnen en noemen ze haringband.

zijnruw enkrom,maarzeertaaienworden

Haringband kan watkorterzijn.
Tuitgevel (bouwkunde). Gevel, die
bovenaan tweeschuine,oploopende,rechte

li
jnen vertoont,welke de dakli
jn volgen.
M eestalzijnzi
jmeteenrollaag(baksteenen
naastelkaarophunkant)bedekt.Bijgroote

gebruikt om manden te vlechten.

Tweehuizig (plantkunde). Noemtmen
planten,waarbijdemannelijkeen de vrouweli
jkebloemen (meeldraad-en stamperbloemen)nietaandezelfdeplantvoorkomen.

stadshuizen werden ze vroeger zelden

Twenter (veeteelt).Tweejarige koe,een
vaars (afb.blz.392).Ook een tweqiarig

gebouwd,vakerbi
jpakhuizen en bi
jkleine

paard.

klokvorm (hol gebogen). Afb. blz.185.

Twinken (imkerij).De zwarte stippen,

Een kleine geveldriehoek vormde de
bekroning.

welke de uitwerpselen derbijen vormen.
Evenals de vliegen hebben de bijen een

Turksche Tarwe. Maïs (afb. blz. 58).

voorkeur voor waschgoed,om datmethun
twinken te merken.

Een graansoort, die veel in Amerika
gekweekt wordt en daar groote oogsten
geeft.Groote hoeveelheden ervan worden
naar ons land uitgevoerd,daar dit graan

Twinter (veeteelt). In Noord-Holland
een driejarige koe,die haar tweede kalf
krijgt(nietteverwarren meteen twenter,

woningen.Liever gaf men den gevelden

betrekkelijkgoedkoop isep veelvetbevat.
In ons land wordt de gewone maïs niet

ri
jp.M en teelthaar wel,om de groene

stengels aan paarden te voeren en zaait
laat, omdat dit graan een hooge kiemingstemperatuur noodig heeft,en vorst
niet verdraagt. Er bestaan vroegrl
i*pe
soorten,diein onsland welrijp worden.
M enzoektnognaardebestesoort,geschikt
om in het groot uit te zaaien.De kolven
zullen in elk geval kunstmatig gedroogd
moeten worden.

De y,strootjes'' (cigaretten der Javanen)
worden gemaakt van Javaansche tabak,
qekruid met kruidnagelen, en gewikkeld
in een vliezig hulsel, afkomstig van den
maïskolf.

een vaars,een tweejarigekoeoftweejarig
paard).

Twijfelaar.Een Jedikant,dat smaller is

dan een ledikant voor twee personen en
breederdan een ledikanl.vooréén persoon.
Een dunnelat,smaller en dunnerdan een

kelderlat (5 x 22 mM ) en breeder en
dikker dan een zolderlat (3 x 17 mM )

Twijnen (spinnerij). Tweernen, ineendraaien (vergel.Theivytwinedaboutthe
old tree).Een enkele gesponnen draad is
vaak nietsterk genoeg.Doorverscheidene

draden in elkaartedraaien,verkrijgtmen
getwi
jnd garen,,,gedubbeld''garen.Door
twi
jnen wordt het garen geli
jkmatiger,

Tusschendek (scheepsbouw).Hoofddek.

vaster,ronderen sterker.Doorverschillend
gekleurde draden te nemen, kan een

Het onderste dek van een schip tusschen

bi
jzonderuiterli
jkverkregen worden.M en
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TIJNS-UILENGAT

kan linksgesponnendradenrechtstwijnen
en rechtsgesponnen draden linkstwijnen,
waardoor weer een verschil in uiterlijk
ontstaat. Het aantal ineendraaiingen op
een lengte-eenheid heet de twist van het
garen. In het algemeen neemt de sterkte
van hetgaren toe metden twist.

Om sterkeweefselsteverkrijgen,gebruikt
men voorhetweven nietden enkelvoudig

gesponnen draad, maar getwijnd garen.
Zoo heeft men onversli
jtbaar laken van
getwijnd garen gemaakt.In dekunstzijdefabrieken twijnt men de viscosedraden
(degrondstofvan dekunstzi
jde)voorhet
weven.Autobandenhebben alti
jd getwi
jnd
garen in het weefsel. Hierover wordt de
rubberlaag aangebracht.Het weefselgeeft
den weerstand tegen den druk en de

rubber tegen hetsli
jten.
Toen despinnerijnoghuisni
jverheid was,
twi
jnden de huisvrouwen hun eigen gesponnengarensop hetspinnewielenbreiden

er onverslijtbare kousen van. Getwijnd

touw heet ,,koord''en is links gedraaid.

rechten in denti
jd derFransche Omwenteling (1795)afgeschaft,doch de rechten
op ti
jns werden in 1815 aan de rechthebbenden teruggegeven,daarzija1s een
soort grondrente beschouwd werden.

Hetwoord ti
jnsisin de oude beteekenis
verloren gegaan.M en spreekt echter nog

van tijnsofvan ci
jnsindebeteekenisvan
heëng, belasting, en van ci
jnsplichtig:
schatplichtig. In de grondwet van 1831
heettendeinwoners,diemeerdan 20gulden
belasting betaalden en op dien grond

hetkiesrecht hadden:cijnskiezers.

Uienvlieg.Grijzevlieg,!cM lang,zwart

met grijze stofjes en een glanzend wit
achterli
jf,datbi
jhetmannetje een over-

langsche streep vertoont.In Aprilkomen
de vliegen uit de tonvormige poppen.

Na de paring leggen de wi
jfjeseieren in
de uienbladeren. Uit die eieren komen

geelwitte maden,welke aan de bladschi
jf
eten en de plantdoen verrotten.Zijn de
maden volgroeid, dan overwinteren zi
j
in den grond.

Tijns.Tins,ci
jns(Lat.:censere - oordeelen).Oudenaam voorschatting.Eertijds
onderscheidde men ti
jnsvan pacht.Tijns
was de betaling in geld en pachtbetaling

in natura (koren,hoenders,eieren).Op
de Veluwe o.a.was het gebruik van den

grond tegen betaling van ti
jns algemeen.
ln de 16de eeuw vormden de ti
jnzen den
belangrijksten postvan inkomen van den
heer. Langzamerhand werd de gebruiker

van den grond eigenaar met tijnsplicht.
Juistomdathijti
jnsengeenpachtbetaalde,
beriep hij zich op rechten als eigenaar.
Deze ontwikkeling is zeer geleideli
jk
gegaan :Ten einde hun uitgebreide bezittingen te beheeren,hadden de eigenaars

beheerders(hofmeiers)aangesteld,wonend
op een ,,hof'', een aanzienli
jke hoeve,
in de landgoederen gelegen.De bewoners

van andere hoeven, aanvankeli
jk slaven,

Uilengat in een schuurdak.

grond, dien zij bewerkten en vaak zelf
haddenontgonnen.Zijwerden,,hoorigen'',

Uilengat (bouwkunde).In de Saksische

die rechten en plichten hadden volgens

(driehoekige afknotting) bij den nokvan

het gebruik, dat ,,hofrecht'' heette. Zij

het dak in een opening,bestemd om de
uilen toe te laten tot de graanschuur.

metti
jnsplichten ten slottea1seigenaars
mettijnsplichten vri
je menschen.
Deti
jnzenwerdentegelijkmetalleheerlijke

Somsisdieopening geheelofgedeeltelijk

verwierven zich zekere rechten op den

werdenlatermeerbeschouwda1sgebruikers

streken van onsland eindigthetschilddak

metglasafgesloten en dientdan alleen om

lichttoe telaten tafb.blz.528).

UILENSPIEGEL- UITW INNIN G

Uilenspiegel.De persoon uiteen Vlaamsche legende,die algemeen bekend werd
door het in 1867 verschenen boek van

Charlesde Coster:De Legendevan Tijl
Uilenspiegel en Lamme Goedzak. In
dat boek wordt Uilenspiegel voorgesteld

als de verpersoonlijking van het Vlaymsche volk.Hetwas oorspronkeli
jk in het
Fransch geschreven en werd in vele talen
bewerkt.

Ti
jlUilenspiegelwerdteDammeinVlaanderen geboren.Terstond na zi
jn geboorte
wees hi
j de baker op een zwarte vlek
op zi
jn schouder: het merkteeken van
den duivel.Ti
jl was steeds bereid het
schoonetepri
jzen,maarkon nooitnalaten
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het koffehuis nog verkri
jgbaar, als de
keuken reeds gesloten is.Vergelijk:Uitsmijtersmarsch,het laatste nummer van
somm ige muziekprogramma's.

Uitvoerbaar bij voorraad (rechten).
Zoolang een vonnis niet in kracht van

gewijsdeisgegaan,isuitvoeringervan niet
mogeli
jk, tenzij de rechter machtiging
geefttoteen voorloopigetenuitvoerlegging.
M en noemt het vonnis dan uitvoerbaar

bi
j voorraad. In bepaalde gevallen (zie
art.52 en 53 W etb.v.Burgerl.Rechtsv.)
moetderechterop verzoekvan den belanghebbende deze machtiging geven.

met het dwaze en verkeerde den spot te

Uitwinning (rechten).Verhaal op het

drijven.Toen hij eens alleen thuis was,

eigendom van een ander. Een borg, die
voor betaling van een schuld wordt
aangesproken,kan verlangen,dat eerstde

stak het paard van een ruiter den kop
over de onderdeur en op de vraag van

den ruiter,wie erthuiswas,gafhijten

hoofdschuldenaar(die de schuld aanging)

antwoord :y,Anderhalfman en een paardekoP.''

vervolgd wordt voor de betaling van de

Toenhij1.
5jaarwas,stondhi
jnleteentent

recht van uitwihning. Dat recht vervalt,

schuld;hi
jheeftwatmen noemthetvoor-

op de kermis en liet aan nieuwsgierigen
hun tegenwoordig en toekomstig gelaat

wanneerhi
jbijdeovereenkomstbijvoor-

zien.Hi
j stak dan zijn hoofd door een
lijsten bootsteeen aap ofeen varken na.
Hijzei:,,Ik ben Uliederspiegel,''in het

gedaan.Maakt echter de borg van zijn

Uiterwaard. Het oeverland tusschen de

verhaal voorschieten.
Het kan voorkomen, dat men, bv.door
erfenis,eigenaarwordtvan eenig onroerend

Vlaamsch : Ulen-spiegel.

hoogedijken en derivieren.Buitendi
jksch
land. M en gebruikt dien naam ,wanneer
datland met gras is begroeid.Ishetmet

wilgen (griend)beplant,dan spreektmen
van rijswaard.

baatvan dat rechtmochthebben afstand
voorrecht van uitwinning gebruik, dan

moethijaan den schuldeischer de eigendommen aanwijzen,welkede schuldenaar
bezit.Ook moet hij de kosten van het

goed en dathetbli
jkt,dateenanderrecht
van uitwinning (bv.een hypotheek)heeft
opdatgoed.Daarom bepaalthetBurgerlijk
W etboek,daterfgenamen elkandermoeten

Uitkragen (bouwkunde).Een bouwdeel
naar voren overbouwen.
Een kraagsteen is een vooruitspringende
draagsteen aan een muur.

Uitloogen (scheikunde). Uittrekken.

vrijwaren (waarborgen)tegen allestoornis
of uitwinning.W anneer dus een schuldeischer eenig geërfd goed van een erf-

genaam gerechteli
jkdoetverkoopen,moeten

de medeerfgenamen schadeloosstelling
geven voor die uitwinning.

Extraheeren.Oplosbare en niet oplosbare
bestanddeelen scheiden.De oplossing heet
loog, de niet-oplosbare deelen vormen
de rest.

Jndien voor een bankschuld een dekking
wordt gegeven en de schuldenaar zijn

Uitsmijter.Brood metspiegeleien ham

uitwinning der dekking. Het Burgerlijk

ofanderkoud vleesch.Ishetbrood geroosterd, dan heet het ,,schotsche rib'' of
Schotsche reep''.

Eenuitsmijteriskortvoordesluiting van
W oordverklaring.

verplichtingen niet nakomt,kan de bank
de schade op de dekking verhalen. De
bank voorkomt de schade dan, door

W etboek bepaalt in art. 1711, dat een

schenking vrijgesteld is van vrijwaring

voor uitwinning. W anneer dus iemand
eenig vast goed aan een ander schenkt
34

UIT W INTEREN- VAARSCHROEF

en hetbli
jkt den begunstigde later,dat
hetgoedbezwaardismetzakelijkerechten,
dan behoeft de schenker niet voor de
schade op te komen.

Uitwinteren (landbouw).'tVerdwijnen
vanjongekiemplantenvan wintergewassen
(welke in den herfst gezaaid worden).

Vaam . Vadem. Lengtemaat. De lengte
van een vaam is,zoover men met de uitgestrekte armen reiken,zoovermen vamen
kan : 1,88 m eter, zes voet. Touw wordt

vaak bijdevaam verkocht;ook darmen.

Een vaam hout is 3,5 x 0,8 X 0,2 meter,
hier geen lengtemaat, maar een inhoudsm aat.

M en zoektdeoorzaakinvelerleiomstandigheden :in schimmels,die zich in zachte
winters of onder de sneeuw ontwikkelen.
Verderin slechten toestand van den grond,

Vaargeul.W aterweg van bruikbarediepte
tusschen ondiepten door. De vaargeul
wordt door een betonning aangeduid.

waardoordeplantenzwakblijvenenvatbaar

Vaarkoeien (landbouw). Vare koeien.

voor de schimmel.Ontsmetting van zaaizaad heeft een gunstige werking.Ook in
bevriezing van den grond :devorstmaakt
den grond na ontdooiinglosen dezon doet
deplanten in dien lossen grond verdorren.

Koeien, welke niet opnieuw bevrucht
werden. M elkkoeien worden in den regel
een paarmaanden vöörhetwerpen droog-

M en zietdeze schade meestalbi
j rogge.

Varekoeien evenwelworden doorgemolken

Unster. W eegtoestel, bestaande uit een

staaf, die aan een punt,dicht bi
j een

der einden,waterpas is opgehangen. Het
voorwerp, dat gewogen moet worden,

hangt men aan het korte einde,terwi
jl
het larlge einde van een schaalverdeeling
voorzien is, xzaarop een verschuifbaar
tegenwicht het gewicht aangeeft voor

kleinegewichtenandersom.Erzi
jnunsters
vooreen gewichtvan 5 duizend kilo (afb.
blz.530).

gezet (niet meer gemolken, zoodat de
melkafscheiding ophoudt).

en zijn na vetmesting voor den slager
bestemd. Daarom zijn driejarige koeien
(schotten)de bestevaarkoeien.De oudere
hebben minder waarde.

Vaarzen, tweejarige koeien, die niet op
ti
jd bevrucht werden,noemt men gust.
Koeien, die we1 gedekt, maar niet
bevrucht werden, heeten gelde koeien.
In Brabantheeteen varekoe een mundige
koe.
In Friesland spreekt men ook van ,,feare
kou''*

Vaars (veeteelt). Tweejarige koe (afb.
blz.392).Rierin Friesland.M aalin Gelderland. Sterke in Borculo. Twinter in
Groningen.

Omstreekshettweedejaarwisselthetrund
de middelste der onderste snijtanden.
Hieraan is deleefti
jd te herkennen.
Gewoonlijk worden de kalveren in het
voorjaargeboren.Zi
j worden dan ook in
hetvoorjaartweejaaren werpen dan haar
eerste kalf. Guste vaarzen zi
jn vaarzen,
die onbevrucht bleven.

Unster voor klein gewicht.
Urn.Aarden vaatwerk,door oudevolken

gebruikt,om deasch van verbrandeli
jken
in te bewaren.M en vindt ze in ons land
onder grafheuvels en onderhunnebedden.

Zezijn van verschillendegrootteenvorm.
Het vaatwerk, waarin het crematorium
de asch bewaart,wordtook zoo genoemd.

Klamvaarzen ofblijkvaarzen zi
jn drachtige

vaarzen. Er is een kleverig vocht uit
de speen te drukken,een teeken,dat het
dierdrachtig is.
Vaarschroef.Schroefbout.Vroegeronder-

scheidde men twee bi
j elkaar passende
schroefdeelen als: de vaar en de moer.
Tegenwoordig Nzordt het Nioord ,,vaar''
haast niet nneer gebruikt. A4en spreekt
van naoer en bout,naoer en schroefbout.

VAATBUNDELS- VALLENDE ZIEKTE

Vaatbundels (plantkunde).Vaatbundels

zijn bundels van vezelen, uit opelkaar
staandecellen bestaande.Zijbevindenzich

pen,gepaardmetstoornisinhetbewustzi
jn.

De aanval begint met voorboden :gevoel
vanprikkelingin dearmen en in debeenen,

zoowelin de takken,bladeren,en stam,als

misseli
jkheid, reukwaarnemingen, onge-

in de wortels.Er zi
jn twee soorten van

wone smaak in den mond, suizingen in
de ooren,trekkingen in hetgelaat,gevoel
van warmte of van koude. De duur van

vaatbundels: de houtvaten en de zeefvaten.De houtvaten worden gevormd door
vezels van dikwandige steuncellen boven
elkaar.W aar die cellen elkaar raken,was

oorspronkeli
jkeentusschenschot,bestaande
uit de dikte van twee celwanden. Die

tusschenschotten verdwijnen, zoodat er
doorloopende kanalen gevormd worden,
die houtvaten heeten en dienen voor het
vervoervan waterin opwaartsche richting.
De zeefvaten worden gevormd doorvezels,
waarvan de tusschenschotten doorzeefd

zijn. Door de zeefvaten geschiedt het
vervoer van de in de bladeren verzamelde voedingsstoffen naar de overige
deelen van de plant en in neergaande
richting.

Va1 (zeilen).Een touw ofeen takelom
een zeilte hijschen.Kattevgl,stagzeilval,
kluiverval,piekeval,klauweval,zwaardval
nokkeval,fokkevalenz.

Vallendeziekte.Eenvandeoudsteti
jden
af bekende ziekte,vermoedelijk zetelend
in de hersenen.De Grieken en Romeinen

beschouwdendelijdersa1sdebemiddelaars
tusschen God en de menschen en spraken

daarom van de heilige ziekte:de li
jders
stonden bi
j hen in hoog aanzien. Het
schi
jnt, dat de Grieken reeds hebben
begrepen,daterverband bestond tusschen
alkoholmisbruik en ziekte,want Lycurgus

verbood hetgebruik van wijn op den dag
van hethuweli
jk.Laterkwam ereen ti
jd,
datmen meende,datde lijdersdoorden
duivel bezeten waren. M en noemde de

ziekte toen maanziekte,omdat de tijd,
waarop de toevallen kwamen, verband

zouhoudenmetdetijdperkenvandemaan.
ln M attheus 17 wordt een maanzieke

jongelingbeschreven,diebijzi
jn toevallen
in hetvuur en in hetwater was gevallen.

Jezus bande den duiveluitzijn lichaam
en de jongeling genas.
De feitelijke grondslag van de ziekte is
onzeker: in het zenuwstelsel vindt men

geen afwi
jkingen,welke haar verklaren.
Zi
jisgekenmerktdooraanvallenvankram-

heteerste ti
jdperk is verschillend:soms
eenige Seconden, SOD S eenige Uren; OOk
gaat soms slaapwandelen vooraf. Daarop
volgt een krampaanval,waarbi
j de lijder
neervalt,bewustelooswordten een blauwe
gelaatskleurkrijgt.Naeen halfuurvolgen
trekkingen in armen en beenen, rollen
m et de oogen, bi
jten in de tong.Dit

tijdperk duurteenigeminuten.Dan wordt
de ademhaling regelmatig en de patient
valt in slaap. M eestal begint de ziekte

vöörhetdertigstejaar.Ongeveereenderde
derlijdersvertoontna hettwintigstejaar
de ziekte voor het eerst.Enkelen hebben

alleen 's nachts verschi
jnselen ervan,die
zi
j zich niet herinneren.Soms blijft het
bi
j enkele kortdurende aanvallen, soms
duren deze langer en komen om de twee
weken terug. De ziekte is ernstig, indien
elken dag een aanvalkomt.De aanvallen

kunnen lang uitblijven, maar de ziekte
zelf geneest niet.Op den duurli
jdthet
verstand eronder.De gevallen,welke zich
het eerst na de manbaarheid openbaren,

hebbengewoonli
jkeengoedaardigkarakter.
Erfelijkheidschi
jntbi
jdeziektevanondergeschikt belang te zi
jn.W elisgebleken,
datbepaaldekaraktereigenschappen bi
jde
oudersvan deli
jdersvoorkomen.Somszi
jn
dezeoudersbijzonderbegaafd,hetgeen bi
j
de lijders zelf ook het geval kan zi
jn.
Napoleon,Rousseau,KarelV, M oham ed,

Caesarwaren lijdersaan vallende ziekte.
Volgens de nieuwste inzichten zouden de
aanvallen ontstaan onder den invloed van
kramp van de bloedvaten in de hersenen.

Sedert30jaarbestaat,,DeNederlandsche
Vereeniging tegen VallendeZiekte'',welke
te Amsterdam aan den Overtoom een
ziekenhuis heeft. Voorts is sedert meer

dan 50 jaar werkzaam ,,De Christelijke
Vereeniging voor Verpleging van Lijders
aan Vallende Ziekte''. Deze vereeniging
heeft twee inrichtingen nl. ,yM eer en
Bosch'' te Heemstede en ,,Bethesda en
Sarepta'' te Haarlem, samen met 400
patiënten.

VALREEP- VAREND

Valreep (zeevaart).De valreep is een
opening in de verschansing, die echter

Vangdraad.Antenne,de draad,welke de
ethergolven opvangt.

altijd gesloten is a1s het schip vaart.
Gaande door den valreep,komt men op
hetplat,waaraan destatietrap scharnierend
is bevestigd.

einde van een zwaren meertros bevestigd,

Oorspronkeli
jk was de valreep hetafhan-

den wa1wordt geworpen, waar ze wordt

gendtouw,waarmedemenvroegeraanboord
kwam ofvan boord ging en datook thans

SOm
h
oude
S nOg
n bijgebruiktwordt,om zich vastte

Vanglijn (scheepvaart).De lijn,aanhet

diebijhetvastmeren van hetschip naar
opgevangen en ingehaald.Aan devanglijn

trekt men verder den zwaren tros naar
den wal.

hetop en afgaan van de trap.

Vangsnoeren. Borstversierselen van de

Van den wind (zeilen).Indien de wind
achterli
jker dan dwarsinkomt,dan zeilt
men ,,van den wind''(aan dewalheetdat
vöörden wind).Komt hij vöörlijker in,
dan zeilt men ,,bi
J
'den wind''.Komthi
j
dwars in,dan zeiltmenmet,,halven wind''.
Van-dikte-bank.Een schaafmachinevoor
hout, waarin het boven- en ondervlak

tegelijk bewerkt worden door een stel
beiteltjes,welkescherend op een asronddraaien en de houtoppervlakten glad
schaven. Het*hout wordt tusschen twee
walsen voortgeschoven. De schaver heeft
nietanderste doen,dan hethouttusschen
dewalsen te steken en hetnadebewerking
weg tenemen.M etdeze machinekan men

uniform van de militaire politie en de

marechaussées.Eigenaardigzijndemetalen
stiften,welke aan het einde der snoeren

afhangen.Olcierenbijdiewapenshebben
gouden vangsnoeren.

Dekoordversieringop desjakovan grenadiersen rijdendeartillerie,verbonden aan
den schouder, wordt ook vangsnoer genoemd.W anneer het hoofddeksel wordt
afgezet, nloet het vangsnoer Niorden losgenaaakt.

Van zessen klaar (paarden).Bijharddravers:paarden,welke een prijshebben
gewonnen bi
j een wedstrijd (met vier
goede pooten en twee goede longen).

een parti
j planken of balken zuiverop
dezelfde dikte afschaven,gelijk van dikte

Vare koeien, vaarkoeien, of gelde

Bi
j de vlakbank wordt het hout slechts

koeien,koeien welke niet drachtig zijn,
vaargebleven zi
jn.Gewoonlijkworden ze

maken.

aan één kant geschaafd en moethet hout
door den schaver over bank en beitels
heengeschoven worden.

Vang (slager).Deliezen van hetslachtdier. Om den voedingstoestand van het
slachtrund te beoordeelen, omvangt de
slagerdeliezen vanhetdier.Dehoeveelheid
vet, die zich daar bevindt, is een maat
voor de voedingstoestand.

Vangbanden (tuinbouw).Strooken van

geribd papier of van jute, die om de
stammen van vruchtboomen gebonden

vetgemest en geslacht.

Varend (paarden). Vaar. Nekbuil bi
j
paarden. Eeq ontsteking, gevolgd door
veretteringonderde huid,achterdeooren,
dieeindigtmetde vorming van een lang-

durig etterende hstel. Soortgeli
jke zwellingen komen bi
jhetpaard ookopandere
plaatsen van het lichaam voor:de schoftbuilop deschoften deborstbuilterhoogte
van de punt van het borstbeen.De ontstekingsverwekker is onlangs herkend als
debacilvan Bang,dezelfde,diehetbesmet-

insecten gelegenheid te geven, zich in de

telijkvsrwerpenvanhetveeendegolvende
koortsbij den mensch veroorzaakt.M en

gangen tusschen papier ofjute te ver-

stelt zich voor, dat de bacilzich nestelt
op plaatsen,diemin ofmeeraan kneuzing

worden,teneinde larven van schadelijke
poppen.De poppen worden dan in den
winter door de meezen opgegeten.Vooral
veel appelbloesemkevers maken van de
verpopplaatsgebnlik.M en legtdiebanden

in Juniaan.

zi
jn blootgesteld:achter de ooren door

druk van het halster tegen den doorn van
de wervels,op de schoft en op de punt
van hetborstbeen doordruk van hettuig.

VASTENAVOND- VEEM

Vastenavond. De ti
jd vöör de Groote
Vasten (zes weken vöör Paschen). Het
ti
jdperk van Driekoningen (6 Januari)tot
aan Aschdag (W oensdag voor Paschen,
hetbegin dervasten)omvat de Vastenavond-ofcarnavalsdagen.Zi
j beginnenip
verschillendelandenopverschlllendedagen;
doorvermaken trachtmen zich schadeloos
te stellen voor de komende ontberingen
van degroote veertigdaagsche vasten.Die

vermaken zijn vermoedelijkvoortgekomen
uitde heidenschelentefeesten :debaccha-

nalia der Romeinen en de Joelfeesten
deroudeGermanen.DeJoelfeestenwaren
eigenli
jk winterfeesten (eind December);
in Zweden heetde Vastenavond nogJoelfeest. De drie dagen voor Aschdag zi
jn
de vastenavonddagen bij uitnemendheid.
Vooral in Italië en Frankri
jk wordthet

Methetbloote oog kan men bijdonkere

maan en helderen hemelreeds ongeveer

3000vastesterrenwaarnemen.Metkijkers

zietmenerreedsin deM elkwegmillioenen.
M en rangschikt de helderheid der vaste
sterren naar de grootte: eerste,tweede,

derde grootte.Men voegt ze bi
jeen tot
groepen (sterrenbeelden).
Vechtwagen.Strijdwagen,tank,kat.
Veeltelig (plantkunde),noemtmen een
plant, die behalve bloemen met alleen
meeldraden en bloemen met alleen stampers,ook nog tweesiachtigebloemen voortbrengt.

Veem . Een vereeniging, welke zich ten
doel stelt,koopmansgoederen op teslaan,
te bewerken en te verzenden.

carnaval uitbundig gevierd. In ons land
isdatalleen in Noord Brabanten Limburg
hetgeval.In Brabantnoemtmen diedagen

Veemen zi
jn echtoud-Amsterdamscheinstellingen,welkezi
jn voortgekomenuithet

#,paaskes''.Zi
jworden gevierd metdwaze

warenverdeeldinrottenofveemen(veem is

Vermommingen, maskerades, dansen en

een middel-Nederlandsch woord,dat ver-

snakerijen. Vroeger werd Prins Carnaval

eeniging beteekent).Iederveem bediende
zijn eigen koopman,diezi
jn mannen herkendeaan hun bi
jzondere hoeden(blauw-

door een strooien pop voorgesteld,welke
onthoofd, gesteenigd en verbrand werden
geofferd aan Chronos,den God van den

gilde der waagdragers. Die waagdragers

hoeden,bonthoeden,purperhoeden,groen-

Tijd.De Hervormden verzetten zich aanvankeli
jktegendiefeesten.maarzi
jwaren
nietbijmachtezeteonderdrukken enook
de R.-K.kerk gelukte het nietaltijd de

hoeden, klapmutsen). Dat gebruik leeft
nog voortbi
jde kaasdragerste Alkmaar.
De kooplieden hadden oorspronkelijkhun

feesten binnen de perken te houden.
Sedert den oorlog bestaat in ons land het
verbod,zich in carnavalspak op straat te
vertoonen; alleen in Den Bosch en in
Bergen op Zoom is dat nog op bepaalde

woning;later gingen zij er afzonderltke

uren toegestaan.

Vaste oplossingen (natuurkunde).

Naam van Van 't Hof voor oplossingen
Van vaste stoffen in andere vaste stoffen
bv. tin in koper. Bakhuis Roozeboom
voerde den naam van ,,mengkristallen''

hiervoor in.Alle vaste oplossingen zi
jn

gekenmerktdoor taaiheid en weekheid.
Vaste sterren.Sterren,die zoo oneindig

vervan onsafstaan,datde banen,die zij
beschri
jven in hetnietvallen,zoodatde
sterren een vaste plaats aan het hemelgewelf innemen.De afstand van ons tot
de vaste sterren wordt gerekend in licht-

jaren.Erzijn vastesterren,dieduizenden
lichtjaren van ons afstaan.

pakhuis op den zolder van hun eigken

pakhuizen op na houden.Toen kwamen
er openbare pakhuizen,waaruit de tegen-

woordige veemen zijn voortgekomen (in
hetDuitsch en Engelsch heeteen veem een

openbaar pakhuis).De veemen beperken
zich nietmeertotopslaanalleen;zijbelasten zich ook met uitpakken,wegen,tarreeren,mengen,zuiveren,pellen,inpakken

en veilen.Vaakzijn voordiebewerkingen
kostbare inrichtingen noodig.

Belangrijk voor den handel is,dat de
veemen bewi
jzen van gerechtigdheid aan
den eigenaar der goederen uitgeven.à4en

noemt die bewijzen veemceelen en deze
zijn handelspapiergeworden.Dekoopman
kan op zi
jn veemceel bi
j banken geld
krijgen.
Verscheideneoudeveemenzi
jnopgeheven.
Het Klapmutsenveem en hetBonthoeden-

veem zijn vereenigd tothetNederlandsche Veem, dat dertig pakhuizen heeft.

VEEM CEEL- VEER

Het Purperhoedenveem, dat in hetbij-

daarlepeltjesheideheeten die de Engel-

zonder is ingericht op de machinale
bewerking van koEe en zaden, heeft
zeven schilderachtige pakhuizen aan de
Prinsengracht. Het Blauwhoedenveem is
zeer bekend.

schen kraanbes noemen.Een oppervlakte
van 40 ha isermeebezet.HetStaatsboschbeheerverpacht de opbrengst,welke naar
Engeland wordt gezonden. In Amerika
kweektm en veenbessen in zuur veen.

Veemceel. Een bewi
js van opslag van
koopmansgoed in een veem.Het bewijs

Veenbruggen. Voorhistorische kunstwegen in het veen, bestaande uit ruwe

staat niet op naam ,het is verhandelbaar
papier, papier aan toonder. De eigenaar
van de veemceelis eigenaarvan hetgoed.
Het enkele feit, dat iemand houder van
een veemceel is, wordtvolgens art.2014

stammetjes of gekloofde stammen, naast

B. W . a1s wolkomen titel (bewi
jsstuk)

elkaar in het veen gelegd.In onze venen

zijn erveelgevonden,smalle en breede.
De langst bekende veenbruggen bevinden

zich te Valthermond (de Valtherbrug)en
te Borger (de Buinerbrug). De meeste

beschouwd.

liggen in veen,datuitveenmosisgevormd

Veem gericht.In de M iddeleeuwen,toen
het grootste deel der bevolking uit niet-

en datouderisdan hetRomeinscheti
jdperk.De dwarsliggers zi
jn maar weinig
afgesleten,de takknoesten zijn nog aanwezig en qr
agensporen zijn erniet op te

vrijen en half-vrijen bestond,had men in

Duitschland,vooralin W estfalen,afzonder-

lijke rechtbanken voor de vrijen: dit
waren de veemgerichten ofvrijgerechten.
Iederevrijemankon daarvan deeluitmaken
en tot vrijschepen of wetende benoemd

herkennen. Daarom vermoedt 'men, dat
veenbruggen niet hebben gediend voor
een rustig verkeer,maar a1s vluchtwegen

in oorlogstijd.

worden. De vonnissen bleven geheim .

Veenschap (rechten). Instelling, welke

De vri
jschepenen ofwetenden herkenden
elkaar aan de wijze van groeten (handoplegging op den linkerschouder).W est-

vervening beoogt. Volgens de Grondwet
kunnen Prov.Staten een veenschap oprichten, ter verzekering van de nakoming
der voorwaarden in de vergunning tot
vervening.In den regelrichten een aantal
personen een veenschap op eq de Prov.
Staten hebben alleen het toezicht op de

falen, waar de veemgerichten het langst

instandbleven,teldewetenden.
bi
jduizenden.Koningen,graven,boeren en burgers

béhoorden ertoe. Zi
j moesten geheim-

houding beloven en een som geldsbetalen.

Zi
jwerkten in 'tgeheim en straftenalleen

vervulling dervoorwaarden.Terwi
jlmen
bi
jhooge verveningen van een veenschap

metde doodstraf. M isbruik kreeg weldra
de overhand.
Door verbetering van de rechtspraak
verdwenen de laatste overbli
jfselen der
veemgerichten in hetbegin der19deeeuw.
Naden grooten oorlog ontstonden geheime
vereenigingen,diealsveemgerichten werk-

spreekt, gebruikt naen voor lage verve-

ten:in Z.-Amerika(Klu-Klux-Klan)tegen

De lengte is 1,65 tot 1,95 M eter.M en
gebruikt veeren, orn ze op de naden in

denegersen in D uitschland tegen politieke
tegenstanders.
Veenbessen. Bolronde, purperkleurige
bessen,zoo groot als een kleine knikker,
hard,bitter van smaak en alleen gekookt
eetbaar. Ze groeien op vochtige plaatsen in de duinen van de W addeneilan-

den.Zi
j worden daarverzameld en na*ar

ningen (baggeren) naeestal het woord
veenpolder.
Veer (timmerman). Een dunne lat,
meestalvan eiken-ofgrenenhout,waarvan

bossen van 100 stuksin den handelzijn.

vloeren te spijkeren.Zijn devloerplanken
van groeven voorzien,dan Niordt de veer
geschoven tusschen twee naast elkaarliggende planken,in de ruimte door twee
groeven gevormd. M en onderscheidt:

kelderveeren (5 x 22 mM .
),twijfelaars
(4x 20mM .)enzolderveeren(3x17mM ).

Engeland uitgevoerd. Op Terschelling

Veer (boomkweeker). Een jonge stek

groeit een bi
jzondere soort veenbes,die

oftelg van sommigeboomen,zoo genoemd,

VEER-VELIJNPAPIER
wegens den vorm van tak en scheuten,

welke zich vooralbijiepen in een zelfde

vlak ontwikkelen.M en spreekt echter ook
van elzenveeren, berkenveeren, beukenVeeren.

Veer (smid). Het platgesmede en van

spi
jkergatenvoorzieneeindevaneenijzeren
verbindingsstuk.
Deveervan een muurankerFshetgedeelte

vanhetanker,dataanden balkgespijkerd

535

eenerzi
jdseengroef,anderzi
jdseenmessing
(uitstekenden rand).Indien deze planken
naastelkaargelegd worden,sluitdemessing
van de eene in de groefvan de andere.
Vroeger werd deze aaneensluiting verkregen door middel van een veer, een
smalle reep hout,passend in twee tegenoverelkaarliggende groeven.

Veldoven (steenbakkerij). Steenoven,

den rug van hetroerblad en dragen daar
een vingerling, waarom het roer draaien

van eenvoudigen vorm, bestaande uit
aarden ofgemetseldemuren,dieeen ruimte
omsluiten, waarin de te bakken steenen
worden opgestapeld. Veldovens worden
m et turf gestookt, hebben veel warmteverlies,rnaar men bakt er goede klinkers
in,daar de groote massa steen zeer lang

kan (afb.blz.546).
Veer (slager). Binnenveer, achlerveer.

soort ovens, met afdeelingen, waar de
warmte van deeeneafdeelingin deandere

wordt.

De veeren van een roerblad zijn twee

platte banden, welke de dikte van het

hout (het roerblad) omvatten en daarop
zijn vastgespijkerd.Zij komen samen op

I)e hann van een varken.

gloeiend blijft.Ringovenszijneen nieuwe

gaat.Zi
jzi
jnzuinigerinbrandstofverbruik.
Veldsla (tuinbouw).Een valeriaanachtige
plant,diein hetwild groeitlangsdewegen
en tusschen het gras,maar ook in tuinen
gekweektwordtom als groente te dienen.
Veldsla dankthaarnaam aan de overeenkomstmetgewone sla,wat de bereidings-

wijzebetreft.Hetiseensmakelijkegroente
voor de wintermaanden.

Veldspaat.Kalium-aluminiumsilicaat,een
bestanddeelvan graniet,gneis en poler,
waarin men dekristallen van kaliveldspaat
ziet glinsteren.Het komt ook zelfstandig
voor.Kaliveldspaatkristalliseertin zuivere,
waterheldere en in gekleurde kristallen,
welke alsm aansteen,zonnesteen,vischoog
of wateropaal,dtls a1s siersteenen bekend

staan.Zi
jzijn paarlemoerachtig glanzend.
Door verweering van graniet komt het

veldspaatvrijen doorverdereverweering

van veldspaat ontstaat klei. Gewone klei
is duseen verweeringsproduktvan graniet

sleerploeg.

Veerploeg (timmerman). Schaaf, om

en bevatbi
jmengselen (ijzer,kali,magnesium);juist daardoor is het vruchtbaar.
Zuivere klei, aluminium silicaat (bv.
porceleinaarde)isonvruchtbaar.
Behalve kaliveldspaat is er ook natronveldspaaten kalkveldspaat.

op meer of minder afstand van den
rand, groeven in de kant van de plank

Velijnpapier. Een soort schrijfpapier,

te schaven tafb.blz.535).
Dezi
jkanten van planken hebben dikwi
jls

van fijn kopergaas heeft.Door dat gaas
heeft velijnpapier een korrelige opper-

gejchept meteen vorm,welke een bodem

VENETIAANSCHE TERPENTIJN-VENNOOTSCHAP
vlakte.Het woord is afgeleid van vellus:
huid, daar men vroeger als bodem een

Vennootschap.DeW etonderscheidteen

schapenhuid metgaatjesgebruikte.
Venetiaansche terpentijn.Terpentijn is
in hetalgemeen de balsem (bestaande uit
hars en olie),welke uitvele soorten van

tegenover een Handelsvennootschap.

naaldboonaen gewonnen wordt.s4en kent

Russische, Fransche, Oostenri
jksche,
Zweedsche en Venetiaansche terpenti
jn,
afkomstig van verschillend naaldhout.De
Venetiaansche wordt gewonnen uit de
lork,de Duitsche uit de grove den,enz.
Terpenti
jn bestaat uit hars, opgelostin

terpenti
jnolie (welkeolieinhetdageli
jksch
leven ook welterpentijn wordtgenoemd)
enbevatverdereenigebi
jmengselen.Venetiaansche terpentijn is een groengele of
witgele, taaivloeibare, doorschi
jnende of
troebele stof, zoo dik als honing. Ze is
afkomstig uitTirolen staatbekend alsde

fijnsteterpenti
jnsoort.
Behangers gebruiken haar met andere
stoffen vermengd a1s plakmiddel,zooals

gekookte bloem van roggemeel.Bijenwas
met Venetiaansche terpenti
jn en hars is
een plakmiddel, dat gebruikt wordt om

schilderijen te verdoeken.Hierbij wordt
een nieuw doek achter het oude geplakt,

nadatbeidemethetmengselzijnbestreken.
M et een warm stri
jki
jzer drukt men de
beide doeken op elkaar;het plakmiddel
smelt,dringtin het linnen, bewaart het
voor bederf en houdt de verf vast.

Terpentijnoliedientvoordebereidingvan
vernis en van olieverf.Deze bi
jvoeging
maaktdeverfgoed drogend dooropnem ing

van zuurstofuitde lucht.Terpenti
jnolie

lost vet,aether en benzine op en is zelf
onoplosbaar in water.
Venetiaansche vloer. Terrazzovloer.
Ileze vloer xzordt gemaakt van cement,
waarop

kleine gekleurde stukjes steen

gestrooid worden.Voordathetcementhard

is, worden de steentjes erin gewreven.
Na verharding van het cement wordt

devloergepolijst.
ReedsdeRomeinen maakten zulkevloeren
enin Venetiëtreftm en erveleaan.Tegenwoordig maakt men ook gootsteenen op

dezewijze.
Venetiaanschkrijt.Kleermakerskri
jt,kri
jt
van zachte speksteen.

Burgerlijke Vennootschap of Maatschap
DeBurgerlijkeVennootschap iseen overeenkomst,waarbijtweeofmeerpersonen
zich verbinden samen ietsin gemeenschap

te brengen,hetzi
j geld,hetzij arbeid of
goederen,om hetdaaruitontstanevoordeel
samen te deelen.Het doel is echter niet

dat van handel (bv. een schouwburgonderneming).Bi
jde aktevan oprichting
worden gewoonli
jk bepalingen gemaakt
omtrentdeverdeeling van winsten verlies

en wanneer die niet gemaakt zijn, dan

geschiedt de verdeeling in evenredigheid
metiedersinbreng.Isomtrenthetbeheer

nietsbepaald,dan worden parti
jengeacht,
elkaar over en weer bevoegdheid tot
beheerte hebben gegeven,maar ten aan-

zien van derden is alléén aansprakeli
jk,
die gehandeld heeft. Een en ander is

afzonderlijk geregeld in het Burgerli
jk
W etboek.
De handelsvennootschappen zijn in de

praktijk van meer belang

en

worden

geregeld in het W etboek vanKoophandel.
Dit onderscheidt drie soorten vennootschappen :
1.DeVennootschaponderFirma.De ven-

nootenvoereneengemeenschappelijkevlag:
de naam van deûrma.E1kdervennooten is
bevoegd uitnaam vandehrmatehandelen

enzijnmedevennootentebinden.Deovereenkomstwordtopnaam vandeûrm ageslo-

ten,hetgeenbijeenburgerli
jkevennootschap
niethetgevalis.Allevennootenzijntegenoverderden hoofdelijk gebonden doorde

handelingen van één hunner. Ieder van
hen moet dus voor het geheele bedrag
opkomen,datmetdeovereenkomstgemoeid
is.Door deze bepaling is het krediet van
een vennootschap onder frma grooter,

dan hetzou geweestzijn,indien elk voor
zichaansprakeli
jkwas,daartweepersonen,
die geen vennooten zijn en samen een
verbintenis aangaan,ieder voor de helft

aansprakeli
jk zijn.De rechtspraak neemt
aan, dat het kapitaal der vennootschap
afgescheiden is van dat der personen en
allereerst dient ter voldoening van de
handelsschuldeischers. Schiet er iets van
over,dan is het ter beschikk
-ing van de

persoonli
jkeschuldeischersdervennooten.
Bij de ontbinding vgn een vennootschap

VERBANNING- VERDEKTE NAGELING

onderhrma,moeten dus eerstdehandels-

schuldeischers, indien dit mogeli
jk is,
voldaan zi
jn en iserdan een tekortin de
kasderhrma,dan staan de handelsschuld-

eischersop één li
jn met de persoonli
jke
schuldeischers,om verhaalte krijgen op
hetpersoonlijk vermogen der vennooten.
2. Een vennootschap bijwijze van geldschietingofCommanditaire Vennootschap
doetzich nietalseenheid tegenoverderden
voor en de geldschieter (stillevennoot)
heeft geen .verdere verantwoordelijkheid,

dan ten beloope van hetbedrag,dat hi
j
heeft voorgeschoten. Een afgescheiden
vermogen voorhandelsschuldeiscllersheeft
deze vennootschap niet en zoowel eigen
schuldeischers,alsdievan de zaak,kunnen
op hetkapitaal der vennootschap beslag

leggen.Debeheerendevennootismetzijn

geheelevermogenvoordeschulden derven-

nootschap aansprakelijk.De stillevennoot
mag zich niet inlaten met de zaken der

vennootschap en zi
jn naam mag ook niet
voorkomen in den naam dervennootschap

opstraffevanhoofdelijkeaansprakeli
jkheid.
Hi
jisnietmeerdan de geldschieterdie,

in plaats van een vaste rente,aandeelin
de winst ontvangt, geen dividend,maar
uitkeering. Zulk een CommanditaireVennootschap betaaltdan ook geen dividenden tantièmebelasting.Hetis echtermoge-

li
jk,dat de geldschieters aandeelen voor
hun geld ontvangen,welke aandeelen verhandeld kunnen worden. In zulk een
geval is er wel dividendbelasting verschuldigd, omdat er dan sprake is van
dividend en niet van uitkeering.
3. Een Naamlooze Vennootschap is een
rechtspersoon,in het leven geroepen door

de vennooten taandeelhouders).Uit de
toevoeging ,,N.
V.''bijdennaam vanzulk
een zaak moet blijken, welke de aard

hiervan is.
Voorhaaroprichting iseen notarieele akte
noodig,waarop debewilliging desKonings
moet verkregen zi
jn. Voor het kapitaal
worden aandeelen uitgegeven, hetzi
j op

naam,hetzi
j aan toonder.In het laatste
gevalmoeten zi
j volgestort zijn.Bij een

Naamlooze Vennootschap kunnen de aan-

deelhoudersnietpersoonlijk door schuldeischersworden aangesproken.Hetbeheer
geschiedtdooreen bestuur,ondertoezicht
van commissarissen. De naamlooze ven-

nootschappen zi
jn van veel belang voor
den handel.Dageli
jks worden ernieuwe
opgericht en bestaande handelszaken' in
een N.V. veranderd. Alleen van de uitgekeerde winst wordt belasting betaald,

nietvan de reserves.De directeuren zi
jn
arbeiders in den zin der W eten d.aarom

wettelijktegen degevolgen van ongevallen
verzekerd; hun namen moeten op de

loonli
jstvoorkomen.
Verbanning (rechten). Een straf. die
ons wetboek niet kent en die alleen nog

in Frankrijk wordttoegepastvoor zware
misdrijven.Verbanning wordtinFrankri
jk
uitgesproken voorten minste vijf jaren;
de veroordeelden worden gebrachtnaarde

streek langsdeMarowijne,de grensrivier
van Fransch Guyana en Suriname.Sedert

tientallenvanjaren werkendaarduizenden
gevangenen aan de wegen. Zi
j hebben

een kans,geplaatst te worden op partiku-

liereondernemingen,ofbijhetbeheerder
gevangenis.Nadatdestraftijdisverstreken,
nnoeten ze nog evenveeljaren in Guyana
bli
jven. Ook voor politieke gevangenen
bestaatin Frankrijk de strafder verbanningnaarGuyana.Dezebannelingenwonen
echter in een eigen huis, mogen hun

familiebi
jzich hebben en ze behoeven
nietals gevangene te werken.
Verdam pingswaarde. De hoeveelheid
warmte,die noodig is, om een bepaalde
hoeveelheid vloeistof, die op kooktemperatuur is, in damp te veranderen. De
temperatuur van den gevormden damp
is door de toevoer van warmte aan de
vloeistofnietgestegen,dusa1seen vloeistof
in damp overgaat,wordtwarmtegebonden.
Snelle verdamping veroorzaakt een voelbareverlaging van de temperatuur van de

vloeistof.Ditverschijnselbli
jkt,indienmen
reukwater op de huid laat verdampen.
De binding van groote hoeveelheden

warmte bi
j de verdamping van zeewater
is een van de oorzaken van de gelijkmatigheid van een zeeklimaat.

Verdektenageling (timmerman).Vastspijkeringvanplankendoornagels,waarvan
dekoppen nietzichtbaarzijn.Menbereikt
ditbi
j vloeren,door denagelsschuin in
den smallen rand van deplankenteslaan.

Bij scheepsdekken worden dedekplanken
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VERDUISTERING-VERMILJOEN

op de onderliggende dekspanten vastgeschroefd met schroefbouten, waarvan de
koppen halverwege in de planken reiken.

Dekopgaten zi
jnzuivergeboord,zoodatze
na bevestiging derplanken kunnen worden
opgevuld met taps gedraaide houten
proppen,

die vervolgens xiorden bi
jge-

schaafd.

Verduistering (rechten). De wederrechteli
jke toeëigening van eens anders
goed,datmen op wettigewijzeonderzich
heeft,bv.te leen,te huur of om te verkoopen.Volgens het W etb. v.Strafrecht

Verheid (zeevaart). De afstand,welke
een schip in zekeren tijdsduur(een wacht
van 4 uurofeen etmaal)heeftafgelegd.
De bepaling van dien afstand geschiedt
met den log. De plaatsbepaling op zee
geschiedt door meting van de zonshoogte,
maar toch wordt met koers en verheid
rekening gehouden.

Verkeerde koffie. W arme melk in een

koKekop en een melkkannetje metkcëe.
Verkleurmannetje. De naam, door de

met gevangenisstraf van ten hoogste drie

Boeren aan het kameleon gegeven, een
hagedis van ongeveer 40 cm lengte, die
aan de M iddellandsche Zee,in Afrika en

jaren of een geldboete van ten hoogste

met een kleurig oogschild bedekt, waar

(art.321-325)wordtverduisteringgestraft
zestig gulden.Verduistering doorvoogden,
curatoren,bewindvoerders,uitvoerdersvan
uiterste wilsbeschikkingen wordt zwaarder
gestraft.

Verfhout.Vroegerverkreeg men de verfstoffenuithout.Alsverfhoutdeden dienst:
brazielhout,roodhout,geelhout,blauwhout

(ofcampêchehout),uitheemschehoutsoorten,die na fijne verdeeling tdoorraspen)
werden uitgeloogd.Dat raspen geschiedde

vroeger in gevangenissen (rasphuis te

Amsterdam).

Tegenwoordig is verfstofafkomstig uithet
scheikundige laboratorium .

Verhakstukken.Eigenlijk:nieuwehakken
aan een paarschoenen zetten.Figuurlijk:
werk hebben,ietstedoen hebben,datniet

gemakkelijk is.

in Indiëleeft.Deoogen zijngrooten bol,
het dier doorheen ziet. De oogen zijn
afzonderlijktebewegen.Hetdierkanlucht

onder de huid blazen. Op het zand is
de huid van hetdier geel,in de boomen
groen enverderalnaar de omgeving, geel
en groen met tusschenkletlren.

Verlaat(waterbouwkunde).W aterwerk,
dat dient voor geregelden afvoer van

water.Duikers,heulen,sluizen,zi
jlen zijn
waterverlaten tafb.blz.192).
Verleggen (veeteeltl.verwerpen,ontijdig

kalven van koeien.

Verloren hoofd (gieterij). Bi
j groote
gietstukken, waarbi
j veel krimp te verwachten is tbv. stoomcylinders, motorcylinders),maaktde vormer een verlengstuk op degietopening:hetverloren hoofd.
Hierin kunnen schuim en slakken uithet

daarbij gebruikt.Verhaaltrossen zijn vaak

gietmetaalopsti
jgen,aIs de vorm geheel
isvolgegoten.Bovendien kan bi
jafkoeling
het metaal nog bi
jzakken ter aanvulling
van de krimp.Bi
j de afwerking van het

Verhang (waterbouwkunde). De ver-

wijderd.
Vermaning (Doopsgezinden).Hetkerk-

Verhalen (scheepvaart). Van ligplaats
doen veranderen,zonder zeilen of stoomkracht te gebruiken. Verhaallier: lier
van staaldraad.

houding tusschen het verval van een
rivier en den afstand,waarover hetverval

gemeten is.Hetvervaltusschen Nijmegen
en Tielis ruim 3 m eter.De afstand tusschen die plaatsen is ruim 30 duizend
meter. Het gem'iddeld verval per M ,

d.i.hetverhang,is dus bijnaeen tiende
millimeter.

gietstuk wordt het verloren hoofd ver-

gebouw der Doopsgezinden. Alleen de
Doopsgezinden noemen hun kerk aldus,

voornamelijk in Friesland,waar ook het
woord a1s geslachtsnaam voorkomt.

Vermiljoen. Scharlakenroode kleurstof,
een verbinding van kwik en zwavel,welke
a1s delfstofvoorkomt en ook gemaaktkan

VERM OGENSRECHT- VERSCHE BOKKING
worden door kwik met zwavel te verdampen.Deze kleurstof werd reeds door

Chineezenen Egyptenarengebruikt.Zi
jis
niet geheel lichtecht.Tot aan het begin
der 17de eeuw washetdemeestgebruikte

roode verfstof,die gewoonlijk metmenie
vermengd werd,waardoor de kleur meer

het oranje naderde. Na het begin der
17de eeuw leerde men de meekrap op de

juistewijzebehandelen en verkreeg men
een goedkoope roode kleurstof,die echter
zuiverrood was.M en zegt,dat deze uitvinding de aanleiding was, dat in onze

vlag hetoranje voor rood plaats maakte.
Vermiljoen isgeheelonoplosbaarin water
en is ook tegen zwakke zuren bestand.
Het kan dus niet vergiftig werken en
nietdoormaagzuur ontleed worden. Dat

is de reden,dat het bij onderzoek met
X-stralen gebruikt wordt, om lichaamsholten mee op te vullen.Het wordt dan
als een waterige pap ingenom en ofingespoten. De kleurstof laat de X-stralen
nietdoor,zoodatde holte alseen donkere

vlek op de plaat verschijnt.Vermil
joen
wordt vervalscht met gemalen roode
steen. Ook maakt men de roode kleur
na,door meniem etteerkleurstoffen rooder
te maken. Ook gebruikt men wel witte
verfstoffen als vervangmiddel en kleurt
die rood metroode aniline ofmen neemt

pijpaarde met roode aniline. Vermiljoen
is het kleurmiddel van de lippenstift.
Verm ogensrecht.Omvat hetzakenrecht,
het verbintenisrecht en het erfrecht,
Familierecht en vermogensrecht vormen

samen hetburgerli
jk recht.
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leestm en nog:,,verponding en reparatiën
voor rekening van den huurder''.
In Indië bestaat de naam verponding
voor grondbelasting nog.M et verponding

is alleen belast de grond op Java en

M adoera, waarvan titels van eigendom
bestaan. De overige gronden worden beschouwd a1s eigendom van den Staat,
waarvoor de inlander huur betaalt. Deze

huurheetlandrente (Eng.landrent:landhuur)en isdoorRaf:esingevoerd,in de
plaatsvan verplichtediensten en verplichte
leveringen.
De verponding in Indië bracht in 1912
twee millioen gulden op; de landrente
twintig millioen.

Verrekenpost (bouwkunde). Bedragen,
opgenomen in een bestek van een huis,
bestemd vooronderdeelen,welkedebouw-

heerten tijdevan den bouw zalopgeven.
Onder een verrekenpost neemt men bv.
op een bedragvoorbadkuip en waschtafel.
Later geeft de bouwheer aan,welkesoort
geleverd moetworden.Indien hieromtrent
nietsisbepaald,mag deaannemerprovisie
berekenen van de aankoopsom van het

bad,d.w.z.hijbrengtin rekening,hetgeen
hi
jaan den groothandelbetaalt,vermeerderd met de winst,welke de groothandel
in den regelaan den kleinhandeltoestaat.

Verrekken (bakkerij). Inelkaar zakken
van gerezen beslag, door afkoeling of
schudding.
Verrichtkunde.Verrichtingsleer,physiologie, de leer der levensverrichtingen

Verm ogensstraf (rechten). Straf door

rademhaling,spijsvertering,beweging,werkingderziîltuigen).

ontneming van geld ofgoed.Deze bestaat
ten onzentin geldboete en in vernietiging
van voorwerpen. Verbeurdverklaring van

Versche bokking. Bakbokking. Haring-

hetvermogen dagteekentuitden ti
jd der
baatzuchtigeRomeinschekeizers,en kwam
in 1810 nog voor in de Code Penal.In
ons land was ze echter reeds lang afgeschaft:in Holland in 1732 en in Zeeland
in 1735.In Duitschland en Italië komt
deze straf nog voor.

Verponding. Tenti
jdederRepubliekde

oude naam voor de belasting, waarvoor
in 1823 de grondbelasting in de plaats
is gekomen.In oude huurovereenkomsten

soort, die in het voorjaar de Zuiderzee
placht binnen te trekken en tegenwoordig
nade afsluitingvan diezee,in de W adden
rondzwemt. Deze haring is een kleiner

soortdan dievan deNoordzee;zijwordt

lichtgezoutenen lichtgerookten dan opengespouwen gebakken. De duurzaamheid
is veel grooter dan van versche visch,
maartoch nietlangerdan een paarweken.
Ook de haring uit de Noordzee,die wat
grooter en grover is,wordt reeds in de

wintermaanden op dezelfde wijze bereid
totbakbokking.
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TerwijldeharinguitdeNoordzeegeschikt
is om gepekeld te worden,is dat met die
uitde Zuiderzee niethet geval. Behalve
bakbokking maakt men van deze haring

ookstroobokkingenpanharing(ziealdaar).
Verschot(handel).Verscheidenheid van
keuze.

Verstekhaak (timmerman).Hoekenvan
90 en 45 graden moeten bi
j het werk
dikwijls uitgezet worden. Vandaar, dat
men gereedschap heeftgemaaktmetvaste
beenen, welke die hoeken aangeven.
Geeftheteen rechten hoek aan,dan heet
het een winkelhaak. (leeft het een hoek
van45graden aan,dan heetheteenverstek-

baak (afb.blz.540).

Versnijden.W i
jn versni
jden:met water
ofmet anderen wijn vermengen.Onversneden jenever. Verf versni
jden: met
vulstofvermengen,om deverfgoedkooper

te màken.Een muurversni
jden:van de
fundeering af smaller maken. Een muurvoeting bestaat uit drie blokken, elk van
drie lagen steen. Elk blok wordt naar

boven een klezoor (een kwart steen)
smaller. De sprongen noemt men ver-

sni
jdingen.

Verspenen (tuinbouw).Plantjes,uitzaad
gewonnen, op afstanden uitpoten. Verspenen geefteen dichtwortelgestelaan de

plantjes,waardoor zijlater bi
j hetoverplanten gemakkelijker aanslaan.Bijjonge
boomen ziet men,dat door hetverspenen
de lengtegroei wordt tegengehouden, de
stam dikker en het hout vaster wordt.

Verstekhaak.

Verspochten. Verteren, vergaan, ver-

Versterf. Afsterving van een lichaams-

rotten.

deel door slechten bloedsomloop, (ver-

Verstek (rechten). Bi
j verstek veroor-

deelen wilzeggen :een vonnisvellen over
een beschuldigde,die afwezig is.
Versteken beteekentberooven.Debeschul-

digdeheeftzich zelfberoofdvanzijnrecht

op verdediging.Vroeger bestond dan ook
de uitdrukking: versteking van hetrecht,
om zich te verdedigen.Verstoken van het

noodigste.Verstekvonnis:vonnisbi
j verstek.Verstek laten gaan:nietverschi
jnen
ter zitting.

Verstek (bouwkunde).Aansluiting onder

wonding van slagaderen, besmetting,

suikerziekteofzwakkehartswerking).Droog
versterfzegtmen,wanneerhetafgestorven
deelzwartopdroogt.

Verstuiken(heelkunde).Stuikenisstooten,in hetbi
jzonderin delengterichting.
W anneer eenig geweld in de lengterichtingop hetonderbeen inwerktbv.door

een valop den voet,dan kantelthierbi
j
gewoonli
jk de enkel en verrekken de
gewrichtsbanden. Daarom noemt men
zulk een verrekking vaak een verstuiking.

een hoek van 45 graden. Verstek zagen

wordt gezegd bi
j het zagen van lijsten,
waarbi
j de zaagsnede een hoek van 45
graden metdelengteasvan deli
jstmaakt
en loodrecht door de dikte van het hout
gaat.Legtmen dezaagsnedentegen elkaar,
dan worden zuiverrechtehoeken gevormd.
Verstekblok, gereedschap, om verstek te
zagen.Afb.blz.240.

Vertuien (scheepvaart).Hetschip vastleggen aan tweeankers,welkeveruitelkaar
liggen,zoodat het schip beurtelings voor
het eene en voor het andere anker ligt,
alnaar den wind en naar den stroom.

Vervaren (zeevaart).Verschuiving van
een stellingtegen dehuid van den scheeps-

VERSVOET- VERZENEN

romp bijhetroestbikken en verven,teneinde een'naastbi
jgelegen plaats onder
handen te nemen.
Zeelieden spreken ook van vervaren van
de hand:bi
jhetklimmeninhetwantzich
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en krijgen een onaangenamen geur (door
vetzuur);zijworden ranzig.Bijdezeepbereiding verhit men olie(raapolie,lijnolie,hennepolie,palmolie,cocosvetoftraan)
met kali- of natronloog. De olie verzeept

op een andereplaatsvastgrijpen.

en menkrijgtpalmitine-,stearine-,oliezure

Voorts,wanneereen schip in de haven op
een andere plaats gesleept wordt, noemt
m en dat vervaren. Indien daarentegen
hetschip slechtsoverkleineafstand zonder
sleephulp verplaatst wordt, heet dat
##verhalen''*

kali of natron, dus verschillende zeep-

Versvoet (dichtkunst).Een reeksletter-

zoolangzeversch zi
jn.Men moetzeeerst

grepen in een vers,waarvan sommige den
klemtoon hebben en sommige niet;welke
regelmabt telkens terugkomt.
Een versregel bestaat dus uit groepen
van woorden met en zonder klemtoon :

soorten.Natronzeepen zi
jn hard.
Een gepleisterde muur kan men niet met

olieverf schilderen,omdat de lijnolie in

de verfzou verzeepen door de kalk.Ook
platen van asbest, welke a1s paneelen
gebruikt worden, kan men niet verven,
met zuur bewerken, om de kalk .
te
binden.

Verzekeringskanaer (rechten). Over-

versvoeten.

heidslichaam , ingesteld ingevolge de wet
van 1922,die toezichthoudtop hetlevens-

De jambe bestaat uit één lettergreep

verzekeringsbedrijf.Kort na den wereld-

zonder klemtoon, gevolgd door één met
klemtoon :

oorlog is het enkele malen voorgekomen,

Nou eens-van 'tloo-se Reyntje-,gezongen dat-hetklinkt(Vondel).

hun verplichtingen konden voldoen. De

De trochaeus heeft één lettergreep met
den klemtoon,gevolgd door één zonder:

Orpheus met si
jn- stem-en- vinger
(Hooft).enz.

dat verzekeringsmaatschappi
jen niet aan

wet op het levensverzekeringsbedri
jf is
aangenomen;om daartegen tewaken. De
verzekeringskamer houdt toezicht op de
beleggingen en op denavolging derwette-

li
jke bepalingen. Het kapitaal moetbe-

Verzadigdedam p.M en noemtden damp
in een gesloten vat verzadigd, wanneer

dragen :ten minste een halfmillioen;het
verzekeringslichaam m oet den vorm van
een naaml.velmootschap,ofvan een onder-

geen vloeistofmeerin damp overgaat,bi
j

linge waarborgmaatschappijhebben.

onveranderde temperatuur en druk. De

volgende proef verduidelijkt het boven-

Verzenen (paarden).Hetachterste deel

staande: In de kwikbuis van een bakbarometer laat m en een droppel aether

van den hoornwand van den paardenhoef.
M en onderscheidt aan de hoefhoorn

opstijgen.De aether gaat dan in damp
over.Laatmensteedsmeeraetheropstijgen,
dan blijft de aether op zekere hoogte

(dienietmeerdan 1cm dikis):den toon,
dezi
jwanden en de verzenen of drachten

tempefatuur niet stijgt en de druk niet

ontwikkelden straal(in den zoolvan den
hoef).Hetlichaamsgewichtwordtgedragen

staan en verdampt niet meer,indien de

vermindert. De aetherdamp is dan verzadigd.
Het verschilin druk tusschen den barometer en den bakbarometer met aether

isdedampspanning bijdeze temperatuur

van aether: de spanning van den verzadigden damp.
Verzeepen.Splitsen van vetten invetzuur
en glycerine,door verhitting m et zuren

of basen (loog).Op den duurverzeepen
de vetten ook van zelf:zijworden geel

enwelbuitensteenbinnenstedrachten.ïen
paard met sterke verzenen heeft een gôed

door den hoornwand en den straal,welke

bi
j goede verzenen behoorlijk op den

grond komt. Zwakke verzenen hebben
neiging om naar binnen te groeien en het
achterste deelvan den hoefte versmallen.
Paarden met nauwe verzenen hebben een
kleinen straal,die onvoldoende op den
grond komt. Paarden met beervoeten

hebben lage verzenen (Afb. blz. 34);
paarden met steile voeten : hooge verZenen.
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VERZIEN- VETGREPEN

Verzien.Zeeroud is het geloof,dat door
schrik van de moeder m isvormingen of

Leviticus 16 :30: y,,op den tienden dag

vlekken bi
j hetongeboren kind ontstaan
kunnen. Een zwangere vrouw ki
jkt naar

moedigen, door U onthoudingen op te

een mism aakten vinger; het kind, dat

verrichten,wantop dien dag za1depriester
de verzoening voor U bewerken,om U te
reinigen van Uwe zonden.''De geloovige

latergeboren wordt,bli
jkt ook een mismaakten vinger te hebben.W anneer een
zwangere vrouw schriktop hetoogenblik,
dat haar hand op een ontbloot gedeelte

der zevende maand zult gij U veroot-

leggen en geenerleidienstbaarheid zultgi
j

op een overeenkomendeplaatseen moeder-

Joodtrektwittekleerenaanendengeheelen
dag brengthi
jin desynagogedoor.W asschen,zalven;dragenvan schoeisellaathi
j
naen hijvastden geheelen dag.Dekerk-

vlek.Allerlei afwijkingen van het kind
worden op dezewijzeverklaard.Gewoonlijk zou de invloed in de eerste drie

dienst vangt aan met een gebed voor het
hoofd van den Staat.De dooden worden
herdachten voor elken doode brandt een

van haarlichaam rust,dan krijgthetkind

maanden van de zwangerschap hebben
plaatsgehad.M en spreektdan van verzien.
M isschien is dit hetzelfde woord als in
den zin : lk verzie er een gulden om ,
waarin hetdebeteekenisheeftvan verliezen
door te zien.
De invloed van hetgemoedsleven op het

lichaam isbelangrijk.Vaststaat,dathet

gemoedsleven langs zenuwbanen invloed
heeft op de werking van de nieren,het
hart,de lever,de stofwisseling.M aar een
invloed van het gemoedsleven van de
moeder op het ongeboren kind is minder
goed verklaarbaar,omdathetkind m et de
moeder geen zenuwverbindingen heeft.

lamp.(Dezieledesmenschen iseen lamp
desHeeren'',Spreuken 20 :27).Debijbel
wordt voorgelezen, vergiffenis wordt geschonken aan de gemeente. Hoewel het

Joodsche geloofsgebruik het knielen niet
kent,knieltde Jood op Verzoendag drie
malen, nl.:telkens, als herinnerd wordt
aan hetknielen van hetvolk in den Tempel

en, hoewel het elken Jood verboden is
Gods naam te noemen,spreektde hoogepriesterdien uitop dezen dag.In hetgebed

smeekt deze de terugkeer naarJerusalem
af,herbouwing van den tempelen herstel
van Davids troon. Voor den wereldvrede

wordt gebeden, daar Jesaja voorspelde:
dateensdedag zalkomen,datdevolken
hun zwaarden tot spaden zullen slaan en
hun spiesen tot sikkelen en geen volk
,y

Verziendheid (oogheelkunde).De brekingstoestand van een oog,waarbi
j de
breking van de lenstezwak is.Hetbeeld,
datdeooglensophetnetvliesmoetvormen,
valt dan achter het netvlies. Hierdoor
wordt het gezichtsvermogen, vooral op
korten afstand, verminderd; de beelden

zijn zwaard meer za1 opheffen tot een

zi
jnnietscherp.M eteenbo1glasversterkt

m et de zonden des volks beladen, de

men de breking van de ooglens,z66 dat
het beeld juistop hetnetvlies valt,dus
scherp wordt.

Op gevorderden leeftijd neemt het vermogen van de lens, om van breking te

veranderen (boller en vlakker teworden),
belangrijk af; de lens wordt stijf. Ook
hierisdan een tekortaan breking bi
jhet
zien op korten afstand en hetzelfde bolle
brilleglas brengt hulp.

Verzoendag. De voornaamste Joodsche
sabbathdag; het grootste Joodsche feest
over de geheele wereld;vooralle Joden
de grootste van alleJoodsche feestdagen.
Hi
j wordt gevierd in 't najaar volgens

andervolk en hetgeen oorlog meerleeren

zal''(Jesaja 2 :4).

Als zinnebeeldige handelingen worden

dieren geofferd en een bok(dezondebok),

woesti
jn ingejaagd.

Het feest is zeer oud en wordtgevierd,

sedertMozesin dewoesti
jnom verzoening
smeekte voor zi
jn volk.
Vesper. Een der daggeti
jden van het
brevier(zie geti
jdenboek).Ook de godsdienstoefening in de R.K. kerk; van
3.
--4 uurdes m iddags.
Vetergat.Een rond gatom een veterdoor

te ri
jgen. De randen worden gemarld
(gefestonneerd,meteen randjegarenvoorzien).Merken metvetergaatjes.
Vetgrepen (slager). De verschillende
handgrepen, waarmee de slager den.

VETLOK- VETZUREN

voedingstoestand van een slachtdieronder-

zoekt:hijgrijptde huid en het onderliggend vetin deliezen(devang),tusschen
devoorpooten (den kossem) en aan den
staartwortel.

Vetlok (paarden). Aan de achterzi
jde
van den kogel (gewricht tusschen koot
en pijp) bevindt zich een bosje haren,
devetlok genoemd.Bijedelepaarden zijn
die haren fijn en kort,bij zware rassen
dicht,lang en zwaar,somszelfsbeginnend

aan de pi
jp (afb.blz.34 en 145).
Vetschurft.Eenhuidaandoeningbi
jarbeiders, die met zure vetten in aanraking
komen. Beroepsziekte.

Vetvin. Ophooping van huidvet in een
smeerklier. Een rond gezwel, soms als
een stuiter,veelalop hethoofd,ontstaan
door verstopping van den uitvoergang van

een smeerklier.Ook de kleine vetpuistjes
op dehuid van hetgelaatzijn vetvinnen.
Bloedvin :ontsteking van zulk een smeerklier,steenpuist.

Vetweiden.Op deweidevetlaten worden.
W eiland op kleigrond levertzeervoedzaam
gras,waarvan de koeien,dieerop weiden,

spoedigvetworden,zondereenig bi
jvoer.
Vetweiderszi
jn koeien,dievoorslachtdier
bestemd zijn en die men in den zomer
op zulk een weide laat grazen.

Bi
j de oesterteelt spreekt men ook van
vetweiden, wanneer men de oesters des
zomers uitzaait op zoetwaterbanken. Des

winterszijn ze dan vet.
Vetzuren. Stoffen van de scheikundige

samenstelling CsHas-ylC OOH.Zijvormen een scheikundigereeks.Deeerstevier

vandiereeks(hiertoehooren:mierenzuur,

azijnzuuren boterzuur)zi
jn lichtbewegeli
jke vloeistoffen met prikkelenden reuk
en sterk zuren smaak.De volgende vi
jf
(de voornaamste hiervan is oliezuur)
zi
jn olieachtig.Zi
jvormen,metglycerine
gebonden, de oliën.De volgende van de

reekszijn zwaarderen bijgewone temperatuurvast:stearinezuuren palmitinezuur.

Zij vormen, aan glycerinegebonden,de
vetten.

Erzi
jn(metwaterstof)verzadigdeenonverzadigdevetzuren.Tot de eerste behooren

stearinezuur en palmitinezuur (dat in
palmolievoorkomten hardewitte schubbe-

tjes vormt). Verder het boterzuur. De

eerstetweekomen,aan glycerinegebonden,

in bijnaallevetten voor.Hetvoornaamste
onverzadigde vetzuur is oliezuur, dat in
alle oliën en vetten aanwezig is. Het is

in scheikundige samenstelling bi
jna gelijk
aan stearinezuur; het heeft@ slechts twee
waterstofatomen m inder, IS dus niet
verzadigd met svaterstof. Daar de onverzadigde vetzuren en hun verbindingen

met glycerine vloeibaar zi
jn en oliën
vormen, die als spijsvet minderwaardig
zi
jn,heeftmen getrachtze te verzadigen
met waterstof waardoor het vaste vetten
worden en dat is gelukt door verhitting

tot 200 graden,terwijlmen

bijaan-

wezigheid van nikkelpoeder, een stroom
waterstofgas doorheen laat gaan. Aldus
m aakt men vetuit olie.Die zoogenaamde
vetharding heeft een groote maatschappe-

lijkebeteekenis,omdatdiewordttoegepast
op lijnolie,sojaolie,grondnotenolie,cocos-

olieen palmitineolie terbereiding van vast
vet, waarvan kunstboter gemaakt wordt.

In den laatsten tijd verhardt men ook

gezuiverde walvischtraan voor kunstboter.
De lichte vetzuren hebben somseen aangenam en, som s een onaangenam en reuk,
Zoowelde geur van sommige bloemen als
van ananas is aan vetzuur te danken,
evengoed a1s de stank van rottende kaas

ofvan zweetvoeten. De fi
jne geur van

natuurboter is mede aan vluchtige vetzuren te danken.M en voerthetvee wel
pastinaken of witte wortels die, volgens
deonderzoekingenvan Van derZande,veel
vluchtige vetzuren bevatten, welke in de

melk overgaan en den fi
jnen geur ervan
verhoogen. Vetzuren gaan gemakkeli
jk in

ontleding over en de geur wordt dan
ranzig.Smet, een bepaalde vorm van
huidontsteking, wordt veroorzaakt door
prikkeling van de huid door ontledingsproducten van vetzuren uit het zweet.
Zeep is een verbinding van vetzuur met
kalium of natrium. Kalizeep is zacht,
natronzeep is hard.M en maakt zeep uit
oliën en vetten, verbindingen dus van
vetzuur en glycerine.In de zeepfabrieken
wordtolie metloog gekookt,de olie splitst
zich,het vetzuur bindtzichaandeloogen

de glycerine komtvrij.Eriszeepgevormd.
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VEULENM ILT- VIERSTRUIF

De hoedanigheid van traan en olie wordt
bepaald door het gehalte aan vetzuur a1s

Tegenwoordig wordt het woord nog

dichterlijk gebruikt voor rechtbank.

bi
jmengsel. Eerste soort walvischtraan
bevatmaareen enkelprocentvrijvetzuur,
de minste soort wel40 % .

Veulenmilt. Vleeschachtig koekje, dat
bijde geboortevan hetveulen in den bek
wordt aangetroffen en waarvan de beteekenisonbekend is.W egensden vorm heeft

het Koekje den naam van veulenmilt
gekregen. De geheimzinnigheid ervan

leiddeeerti
jdstotde veronderstelling,dat
het geneeskracht tegen vallende ziekte
zou hebben.

Vierde ziekte.Een besmettelijke ziekte,
die met uitslag gepaard gaat en wat op

roodvonk gelijkt,maareen lichterbeloop
heeft.Deontwikkelingsti
jd na debesmetting is 9- 21 dagen, evenals bi
j roode
hond,dus langer dan bi
j roodvonk. ln
weinige uren ontstaan fi
jne roodepuntjes
en evenalsbijroodvonk bli
jven delippen
vrij.Tusschen de roode vlekken zietxùen
gewone huidkleur,hetgeen bij roodvonk
niethetgevalis.Ookgaatdevierdeziekte,
niet,zooals roodvonk,met keelontsteking
gepaard.

Vierendeel (geslachtskunde). Eén der
vier kwartieren (der overgrootvaders en
overgrootmoeders)van een geslacht.
Vier vierendeelen : de nakomelingen van
devierparen overgrootvadersen overgrootmoeders van een persoon; dus de m aagschap.

Vierlooper (scheepvaart). Een takel
met twee blokken, elk blok met twee

schi
jven (afb.blz.544).
Vierschaar. Rechtbank uitvroeger ti
jd.
Toen werd een rechtszaak behandeld in
de ruimte, gevormd door vier banken

(scharen), die in een vierkant geplaatst
waren. M en sprak toen van de bank

Vierlooper.
Vierslagm otor. Een ontploëngsmotor

(gasmotor,benzinenlotor),waarbi
jdezuiger
tweemaalop en neer gaatna één ontploffng. De zuiger zuigt een mengsel van

luchten benzinedamp op en perstdatbi
j

den volgenden slag samen, waarna de
vonk overspringt en hetmengselontploft.

Dekracht,bijdie ontploëng ontwikkeld,

drukt den zuiger omlaag en geeft het
vliegwielgenoegsnelheidom denvolgenden

zuigerslag alléén te maken.Bijdedaarop
volgende opwaartsche zuigerbeweging worden de verbrandingsgassen uitgedreven.

Bijdevolgendeneergaandezuigerbeweging
wordt weer gas metlucht opgezogen. De

zuigermaaktdusbi
jelkeontplo/ngtwee

hegen (heeg, van heg, omheining),de

op en neer gaande bewegingen.

vierschaarspannen,devierschaaropnemen.
De voorhalder Nederlandsche raadhuizen
deed dienst voor de vierschaar en schout
en schepenen namen hieraan deel, Te

Erzijn ook tweeslagmotoren.
Vierstruif (keuken).Ean gerechtuitvier
struiven(omeletten),bestaande.Driestrui-

Nijmegenbevindtzich nog zulk een sche-

ven die aan één zijde worden gebak-

pengestoelte, prachtig gesneden, in de
voorhalvan het raadhuis.

ken, worden op elkaar.gestapeld en een
vierde wordt er omgekeerd opgelegd,z66,

VILT- VINDER

dat de vierstruif onder en boven een
gebakken kant heeft.
Vilt. Kastoor. Haar en wol hebben de
eigenschap om ,wanneer ze in een vochtigen,vettigen toestand gekneed worden,
totviltteverdichten.Viltisdusnietdoor
weven,maardoorvervilten ontstaan.ln de
viltfabrieken worden haar en wo1 eerst
gezuiverd en gereinigd.Dat geschiedt op
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Vim (landbouw).Honderd bos (rogge,
bezemri
js, brandhout, biezen). Roggemaaien voor 1gld devim .Een H .A.rogge
levert40 vim .

dezelfdewijzealsvoordespinneri
j.M etde
wolf,een pluismachine,trektmendeharen
uiteen en vervolgens komen de vlokken

in een kaardmachine,bezetmet tandjes,
welke de haren verder uiteentrekken en

daarna uitspreiden tot een geli
jkmatige

laag, waarin de haren in alle richtingen
dooreen liggen. De vervilting geschiedt,
doordatmen de haren metzeep insmeert
en tusschen walsen laatloopen.Debovenste rolheeft,behalve een draaiende,ook
een heen-en-weer-gaande beweging.Daardoor wordt de laag gekneed.A4en legt
zooveel lagen op elkaar, totdat rnen een
laag vilt van de gewenschte dikte heeft
verkregen.Alsdelaagdik genoeg is,wordt
ze gebroeid, geperst en gerold. Kwikzilver bevordert de vervilting.
Vervilting geschiedtook bijwollen kousen,
die door hetgebruik aan de zool dikker
en vaster worden, doordat de wolharen
gaan vervilten.Vilten hoeden maakt men

van konijnenhaar,dateerstmetsalpeterzuurkwik behandeld wordt,waardoor de

fijne schubbetjesvan deharen omkrullen.
De haren worden dan geblazen in een
zeef,welke den vorm van een hoedheeft.
Als de binnenkantvan den vorm methaar
isbedekt,gaat men dat haar verwarmen,

wri
jven en kneden,zoodatdeschubbetjes
in elkaargri
jpen en vilt gevormd wordt,
datmensti
jfmaaktmeteen oplossingvan
schellak in alkohol.

Een soortgeli
jke bewerking ondergaatook

het laken, dat na het weven nog goed
zichtbare draden vertoont. M en naait de
einden van de geweven stof aan elkaar
toteen band zondereind en laatdie dan
tusschen de walsdoorgaan, Veten kleibe-

vorderen devervilting.Dekleiheeftdaarbij

alleen een reinigendewerking.M en noemt
datkneden van laken ,,vollen''.Hetweefsel
wordt door dat vollen dikker, geslotener
en vaster.
W oordverklaring.

Vindeelig blad v.d.M eidoorn.
Vindeelig (plantkunde). Een blad is
vindeelig, als het door insni
jdingen,die
bi
jna tot de middennerf gaan, in twee
rijen van slippen verdeeld Nzordt (afb.
blz. 545). Gaan de insnijdingen totde
helftvan den afstand tusschen bladnerfen
bladrand, dan heet het blad vinspletig.
Zijn de insni
jdingen ondiep,dan heethet

blad vinlobbig.(Afb.blz.546).
Vinder.Benaming uitden gildenti
jd voor
de stedelijke ambtenaren, die zorgden
voor de naleving der keuren.De vinders
stelden de overtredingen vast en brachten

ze aan bijde overlieden van hetgild.Zi
j
hielden orde en waren scheidsrechters
in handelsgeschillen.Beleediging van een
vinder werd zwaar gestraft. Deken en
vinder waren de aanklagersvan den overtreder voor den rechter. Van vinder is
hetwoord ronnù afgeleid,zooals schennis
van schenden.

VINGERLING- VIOOLBLOK
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De naam vinder bestaat nog onder de
bestuursleden van de sociëteit,genaamd:

#,Trou moet bli
jcken'' te Haarlem, een
voortzetting van de vroegere rederi
jkerskameraldaar.Derederijkerskamershadden

de benamingen voor hun bestuursleden
overgenom en van die der gilden.En zoo
heeten thans nOg de bestuurders dezer
sociëteit: Keizer,Prins, Vinder, Factor.

buikhuid.Vinvisschen zijn slank en vlug
en daardoor moeilijkerte vangen dan de
eigenlijkewalvisschen.Deze hebben lange
baarden en een gladde huid, zooals de
Groenlandsche walvisch en de Noord-

kaper.Er zijn verscheidene soorten van

vinvisschen,een groote,een middelgroote

en een kleine soort,maar hetzijn altijd
groote dieren : de kleinste is nog negen
meterlang.Degroote,gewonesoortleeft in

deIlszeeenwordt25meterlang.Somsverdwalen zein de Noordzee;erzijn erin
den loop der tijden vele op onze kust
geworpen.Van de gewone zijn 43 stran-

'

dingen bekend,van demiddelgrooteslechts
één en van de kleinste elf.
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Vinlobbig.

visschen nogveelvuldigvoorendewalvischvangst is dan ook tot deze soortwalvisch

beperkt.DeGroenlandschewalvischschijnt
tezi
jn uitgeroeid.In 1899 werd delaatste
gevangen.De vangst van de vlugge vin-

visschen isnl.mogeli
jk geworden doorde
uitvinding van het harpoenkanon in 1880.

He
tzijn voornamelijk de Noren,die de
'
J
acht uitoefenen. Een jachtschip vangt
vaak in een seizoen 250 vinvisschen,die
terstond op een moederschip verwerkt
worden tottraan en diermeel.Detraan is
thans grondstof voor de kunstboterfabrieken,die de vloeibare traan eerstzuiveren,
dan harden, kleuren en met zure melk
mengen.Vooralsnog is ergeen gevaarvoor
uitroeiing van de vinvisch. Er bestaat
bovendien een internationaleovereenkomst
ter bescherming van deze diersoort.

Wngerling (scheepsbouw).Ilzeren oog

aan den roersteven, waarmede het roer
door middelvan roerhaken is verbonden

(afb.blz.546).Een vingerling isookeen
vingerovertrek.

Vinkiel (zeilen). Verdund verlengstuk
onderdekiel,datverhindert,dathetvaar-

tuig zi
jdelingsafdri
jftdoorden winddruk.
Hetonderstedeelvandezekielisvanzwaar

i
jzer,data1sballastdienstdoet.Devinkiel
loopt naar achteren ver door, zoover a1s

mogelijk is,zonder hetroerte hinderen.
(Afb.blz.106).

Sleer naet vingerling van een roerblad.

Vinvisch.Een soortwalvisch,gekenmerkt
door korte baarden en een geplooide

Vioolblok (scheepvaart).Bijeen tweeschijfs takelblok zijn twee schi
jven naast

VISCHBEK- VLAGGELIJN

elkaar geplaatst.Over die schijven loopt
het touw, de reep. W anneer de twee

schijvenonderelkaarzijngeplaatst,spreekt
men van een vioolblok.
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houten schepen de vissing de koker,
waarmee het mastgat ofhethennegat was
bekleed en deze kokers hadden ook versterkingsplaten op het dek, rondom de
gaten.

Vischbek (bouwkunde).Uitsni
jding aan
het eind van een balk of rib,waarmede

de balk het onderliggend deelomgrijpt.
Zoo worden dejuffers (lange palen,die
a1sdakspanten dienen)op de muurplaten
(dikkeplanken op debovenvlaktevanden
muur)meteen vischbek verbonden.
W schkaar.Een kistvormigeinrichting om

vischtebewaren.Ziekaar.(Afb.blz.547).

Vitriool. Zwavelzuur.
*

Vlaag (tuinbouw).Een soortschutting.
Bloemkoolgroeithetbesteopeen beschutte
plaats in volle zon.Daarom maakt men
een overhangende schuttingvan Oostnaar

W est en teelt aan de zonzijdeonderde
schutting bloemkool. Die schuttingen
noemt men vlagen.

Vlaamsche broodjes.Geroosterd brood,
besmeqrd m et boter en mosterd, waarop

hardgekookteeieren,stukjesvleesch,gevogelte ofvisch zijn gerangschikt.
Vlaam schverband (bouwkunde).Rangschikking van metselsteenen in een muur,
zoodanig,datindezelfdelaagtweestreksche
steenen afwisselen m et een kopschen
steen. Er liggen dus twee steenen in de
lengte en dan één steen in de breedte

Vischkaar.

Vischlijm . Een dikvloeibare, sterk klevende stof,welke gekookt wordt uit den
afvalvan visch.Bijvoorkeur neenat naen
daarvoorzwemblazenen graten.Ookmaakt
'kermen vischlijm kunstmatig uit su1

oplossing.M en gebruiktvischli
jm bi
j het
boekbinden,bi
j het kitten van metalen,
bi
j hetmaken van Oostindische inkt en
van Engelsche pleister.Engelsche pleister

is goudvlies, goudslagersvlies (van den
dikken darm van hetrund)bestreken met
vischli
jm.Verderwordtvischlijm inplaats
van

(afb.blz.290).
Vroeger maakte men dikwijls van deze
wi
jzevannxetselen gebruik.Tegenwoordig
alleen,indien een muur aan beidezi
jden
gevoegd moet worden (schoongewerkt).
M en metselt thans meestal in staand
verband.

Vladder (behanger). Behangersborstel,
een borstel met lange slappe haren,met
of zonder steel.

Vlag (plantkunde).Bijvlinderbloemen:
het bovenste, meestal het grootste blad

van de bloemkroon (de zijdelingsche
heetendevleugelsenhetonderstedekiel).

beenderlijm gebruikt, om wi
jn te

klaren.
Voor lichtdrukcliché's bedekt men zinken

platen meteen mengselvan vischli
jm en

chroomzure ammoniak. Dat mengsel is
gevoelig voor licht. De plaatsen,waarop
lichtisgevallen,nemen geen watermeerop.

Vlag.Van een veer.Debaarden aan weers-

zi
jden van de schacht.
Vlaggelijn.Een bepaald soorttouw,dat
men gebruikt,om een vlag aan een paal

op te hijschen. Dit touw is gevlochten

Vissingplaten (scheepsbouw). Verster-

uitdriestrengen,welkeiederweerbestaan
uit vier draden, waarvan er drie rechts

kingsplaten op het dek op plaatsen,waar

gesponnen zijn en één links.In dergelijk

masten en stijlen staan.Eertijds was op

touw kunnen geen kinken komen.
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Vlaggeschip.Hetschip,waarop deadmi-

stuk een vlamboog,waardoor de stroom-

raalzichbevindt.Grootereederijennoemen

kring dusgesloten bli
jft.Dehittevan de
vlamboog doet het laschstaafje druppelsgewi
jsafsmelten en hetgesmolten metaal

hun fraaiste schip ook hun vlaggeschip.
Vlagofficier. M en onderscheidt subalterne,hoofd-en opperoEcieren.De laat-

sten heeten bij de vloot vlagoKcieren.
VlagoEcieren zi
jn alleen device-admiraals
en de schouten-bij-nacht.Vijf van hen
dienen hier te lande en twee in Indië.

vloeit op het werkstuk, waarvan het
materiaalop de plaats waar de vlamboog
ontstaat, aan de oppervlakte eveneens
vloeibaargeworden is.Zoo vloeitdescheur

dicht,terwi
jl men het laschstaafje langs
de scheur beweegt,De verhitting van het

Zi
jzi
jn gerechtigdophetschip,waarop zi
j

werkstuk is zeer plaatselijk, zoodat er

zich bevinden,de vlag met twee of drie

in het materiaal geen metaalspanningen

sterren te voeren.

ontstaan,diebijhetlasschen metacethyleen zoo gevreesd zi
jn.

Vlakbank (houtbewerking). W erktuig,
om hout aan één zijde te schaven.Dit
schaven geschiedt door beiteltjes,welke
op een as ronddraaien en over het hout
scheren.Hethout moetdoor den schaver
over de beitels heengeschoven worden.

Vlam kast (scheepsketels). De ruimte
achter den vuurhaard van een scheepsstoomketel,van waardeheete gassen door
devlambuizen naar den schoorsteen gaan.

Vlam oven (steenbakkerij). Oven met

Vlake.Zandbank.

Vlakhamer (smid).Een hamermetlossen steel,waarop met een anderen hamer
geslagen wordt,om een werkstuk vlak te

maken.Men gebruikt daarbi
j een zware,

vlakke,stalenplaat,vlakplaat,a1sonderlaag.
Het vlak van den hamer is groot en
omdat de steel los zit, drukt de hamer

gelijkmatig.M et een kleinen hamer,met
een vasten steel,zou men licht oneffenheden maken.

Vlam booglasschen.Een werkwijze van
electrisch metaallasschen,waarbijgebruik

overslaandevlam,kameroven.Eenoven,die
er op ingericht is, om straatklinkers te
bakken. Daartoe wordt de ringvormige
oven doormuren in kamers verdeeld.De

scheidingsmuren zijn dubbel. Tusschen
deze dubbele muren wordthet vuur gestooktop een rooster,datterhalver hoogte
is aangebracht.De lucht komt door laaggelegen openingen in een der muren
onder het rooster en verlaat de tusschenruimte door hooggelegen openingen in
den anderen muur.De heete rookgassen
gaan van daar,van boven naar onderen,
doordesteenen,diegebakken moeten worden. De vlam slaat dus over de steenen

gemaaktwordtvan dewarmte,dieontstaat,
wanneer een electrische vonk door een
dunnelaag luchtvan heteenevoorwerp op
het andere overspringt. M en hersteltop

heen,verhitze gelijkmatigerdan bijden
gewonen ringoven.Juist door die gelijkmatigeverwarming is het mogelijk, alle

dezewi
jzegescheurdeofgebroken metalen

erparti
jenbijzijn,dieteveelvuurkri
jgen,

handvat.In dezetang iseenstaafjelasch-

Vlampijpketel (ketelmakerif). Een
stoomketel,waarbij de rookgassen door
pi
jpen gaan,welke door water omspoeld
worden.Bijwaterpijpketelsgaan derookgassentusschenwaterpijpendooren geven

dikte.Brengtmennudepuntvanhetstaafje

Vlampi
jpketels vindt men meestal op

voorwerpen. Het werkstuk, bv. een gescheurde stoomketel, wordt door een
geisoleerden koperen kabelverbonden met
een pool van een sterke stroombron,
waarvan de andere pool verbonden is
met een tang voorzien vaneen geisoleerd
metaalgevatvan 40 cm lengte en 6 mm

steenen totklinkerste bakken,zonder dat
week worden en samenbakken.

aldus hun warmte af.

in aanraking methetwerkstuk,dan is de
stroomkring gesloten. Trekt men daarop

schepen van de groote vaart. Oorlogs-

het laschstaafje enkele m.M . terug, dan
vormtzich tusschen laschstaafjeen werk-

ketels,omdatmen daarmedevluggerstoom
kan maken.

schepen, hebben uitsluitend waterpi
jp-

VLECHTIN G- VLEKZIEKTE

Vlechting (bouwkunde).M uurvlechting.
W igvormig inzetsel aan een schuinen
bovenrand van metselwerk,waardoor men

verkrijgt, dat de helling bezet is met
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en uit150 netten voor stoomschepen.E1k
netis31Xameter lang, 15)meterbreeden

hangtmetdunnetouwtjes(stalen)aan een
van kurken voorzientouw (denspeerreep).

steen,loodrecht op de helling gemetseld.
M uurvlechtingen past men bv.toe op de
schuine kanten van gevels,van kademuren

De speerreep is weer met dunne touwen

bi
jbruggen (zieafb.blz.549).

touwen (breeltouwen) aan waterdichte
tonnen (breels).

van 7meterlengtetseizings)aan den reep

verbonden.De reep wordtgedragen door

De haringen, die in scholen zwemmen,
geraken metden kop in de mazen van de

nettenenkunnennietterug.Bijhetinhalen

van de vleet schudden de visschers de
haringen uit de netten.

Vlegelgewricht(heelkunde).Valsch gewricht, sloddergewricht. Een losse bind-

weefselverbindingvandestukkenvanpijp-

beenderen, ontstaan na een beenbreuk,
die niet vast werd.

Vlekziekte.Besmetteli
jke ziekte bi
j varkens, veroorzaakt door een zeer fijne,
staafvormige bacterie, de roosbacil der
varkens,door Pasteur in 1882 gevonden.
De besmetting geschiedt door huidM uurvlechtingen.

Vlechttuin (waterbouwkunde). Staand

vlechtwerkvan wilgenhouttusschenwilgenpalen,dieop bepaaldeafstanden van elkaar

in den, met rijshout overdekten grond
zi
jn geslagen.Men past vlechttuinen toe
bi
j oeverbeschermingen,om het rijshout
op zijn plaats te houden. Tusschen de
tuinen wordtook ballast(steenen)aangebracht.

Vleet(vischsoort).Een grootsoortrog,
aan de bovenzijde olijfgroen met witte
vlekken.Derugisglad (bi
jden gewonen
rog metstekels).Het vleesch van rog is

taaien vezelig.De visch moet besterven,
voordat ze gekookt wordt en heeft geen
beenige graten, doch kraakbeenige. In
België en in Engeland is ze zeergezocht.

Vleet.Haringvleet.Een stelselvan dri
jfnetten, met lood bezwaard, dat a1s een
schutting in zee staat. De Hollandsche
vleetbestaatuit90 netten,voorzeilschepen

wondjesofdoor het voedsel.Men vindt
bi
jdeziekedieren debacilin hetgeheele
lichaam,ook in het bloed,in de urine en
in den mest.De besmetting geschiedtniet
van dierop dier,doch dooreen besmetten

stalofweide.Deontwikkelingstijd is3- 5

dagen.
M eestal begint de ziekte plotseling met
koorts.Op den tweeden dag ontstaat een
blauw-roode uitslag op de huid, welke
veroorzaakt wordt door de bacillen, die
in de haarvaten woekeren en de bloedsomloop in dehuid verstoren.Somsontstaat
een ontsteking in den darm ,hetgeen dan

bli
jkt uit de gri
jze ontlasting.Ook het
binnenvlies van het hart kan aangedaan
worden, waardoor zich later klepvliesgebreken aan het hart kunnen voordoen.
llet naeerendeel der aangetaste varkens
sterft op den derden of den vierden dag

derziekte.Vettevarkenszijnhetgevoeligst
voor vlekziekte.Zeugen en jonge biggen
zi
jn mindervatbaar;degevaarlijkeleeftijd
isvan 3 maanden tot1jaar.
In enkele gevallen, waarbij besmetting
door de huid plaats had, dringen de

bacillen niettot in het bloed door:zi
j
woekeren in de lymphspleten van de huid
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en veroorzaken alleen roode,later blauwe
vlekken,zonder dat het dier zwaar ziek

tot den steven. Deze bx t ligt zeer vast,
neemt niet spoedig water over en wordt

wordt.Deze gevallen zi
jn goedaardig en
komen overeen metde vlekziekte bijden

om dezereden alsbi
jbootvoorjachten en

mensch.
De behandeling bestaatin inspuiting van
geneesserum ,datsedert1892 bereid wordt.

In 90 % der gevallen verkri
jgt men er
genezing mee,mits de inspuiting tijdig

verricht wordt. Dat serum is bloedwei
van varkens,welke aan de ziekte hebben
geleden en bevat tegenstoffen,welke het
gif der bacillen onwerkzaam maken.Om
denog nietaangetastedieren tebeschutten,
is een inspuiting van datserum ook doeltreffend. Als voorbehoedende inspuiting
in hetalgemeen,maaktmen,in navolging
van Pasteur,gebruik van verzwaktebacillen

zeeschepen gebruikt.Om ermee te zeilen,
heeft m en zwaarden noodig. A1s zeil-

scheepje heeftzeeen spriettuig,bestaande
uiteen sprietzeilen een fok.Datsprietzeil
is niet aangeslagen aan een ra,noch aan
een gaffel,maar aan een puntigen spriet,
dievan den voetvan den mastnaarboven
en naar achteren is gericht en den boven-

buitenhoek van hetzeiluithoudt.(Afb.
blz.478).Verder is vlet de naam voor
andereschuitjes,bv.die,welke deboeren
in slooten gebruiken.Deze zi
jn vanlicht
hout gebouwd;hebben een scherpen kop

eneenplattenspiegel.Ze zi
jn platboomd.
Verdervoorplattebaggerbakken,visschers-

(vaccins). Veiliger nog is, het,om het
vaccin tegelijk met geneesserum in te

sche
mo
to
er
p,je
i
js,slegr
deo
not
oe
mregoe
sc
dhui
eret
njets
evme
ervo
ter
eeen.
n

spuiten. De dieren worden dan in het
geheelniet ziek.

Een vletaak iseengrootevlet van 3 meter
breedte en ongeveer 14 meter lengte.Een

Bijden mensch geeftde besmetting een

i
jsvletisvoorzien van schinkels.
Vletterlieden zi
jn menschen, die hulp
verleenen aan visschersvaartuigen bij het
binnenkomenenuitvaren(bootjessjouwers).

roosachtigen uitslag met een goedaardig

verloop. Slagers worden soms bij een
noodslachting besmet en ook veeartsen,
die zich aan den naald van hun serum spuitverwonden.Deziekte begintmeteen
scherp om schreven, blauwe vlek op de

handen,welkedikwijlsvooreen vlek van

Vleugelstuk (bouwkunde). Klauwstuk.
Een versiering,die den overgang van een
loodrecht in een waterpasbouwdeelopvult

winterhanden wordtaangezien.Soms ontstaatdaarna een klierzwelling in den oksel

tbijgevelsbv.)(afb.blz.160).

en zwellingen van de gewrichten,terwijl

Vliegende geest. Vliegop, ammoniakoplossing,een oplossing van ammoniakgas
in water.Ditgaslostin watervan 0graden
duizendvoudig op. Die oplossing is dus
iets anders dan vloeibare ammoniak, dat

ook het binnenvlies van het hart in ontsteking kan geraken. M aar in de meeste
gevallen ishetverloop goedaardig en volgt
de genezing in 3--6 weken. D e blauwe
vlek kan van zelfweggaan.Seruminspuiting

doet de verschi
jnselen verrassend snel
verdwi
jnen.

Hetvleesch van besmettedieren bevatook
smetstof, welke evenwel door koken
onwerkzaam wordt, zoodat het vleesch
dan zonder gevaar kan gegeten worden.
Gebruik van ongekookt, besmet vleesch
heeft,voorzooverbekendis,geen nadeelige
gevolgen.Toch eischtde vleeschkeuringswet,dat hetvleesch vernietigd of gekookt
wordt.

in i
jsmachinesgebruiktwordt.Ammoniakgasheefteen prikkelende reuk,hetbrandt

indeoogen.Hetwordtinmestgemakkelijk

gevormd,door ontleding van ureum;van
daardesterkereuk in nietgeluchte stallen,

welkereukgemakkeli
jkbestredenkan worden, door superfosfaat in den mest te
strooien,omdat dit zwavelzuur bevat,dat
ammoniakgasbindt.Hetgasontstaatverder

bijrottingenbijoverhalingvanorganische
stoffen,dusookbi
jdegasbereiding.In de
gasfabrieken laatmen het ammoniakgas in

wateroplossenenmenverkri
jgtdanammoVlet (zeilen).Een roeiboot,breed in het
midden, platboomd en met een schuin

overhangendstomp voorschip.Deboordjes
(smalle plankjes)van de huid loopen alle

niakwater, waaruit een soort kunstmest:
de zwavelzure ammoniak,gemaakt wordt.
Thans wordt ammoniak door stikstofbinding uitde lucht gemaakt,volgens de

VLIEGEN- VLIEGENDE HOLLANDER
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bekende synthese van Haber.Drie deelen
waterstof, goedkoop verkregen uit cokesovengassen,welke 55% waterstofbevatten.
worden samengebrachtmet één deelstikstofuitde lucht.Ditmengselwordtonder

Vliegen (bouwkunde). Vooroverhellen

een drukvan 200 atmosfeeren en bi
j een

huizen en pakhuizen zijn metvliegenden

temperatuur van 550graden samengeperst,

gevelgebouwd.

waarbi
j zich stikstof aan waterstofbindt
totammoniak,terwijlijzerinsponsachtigen
vorm als bemiddelaar dienst doet. Door
afkoeling en druk wordtditammoniakgas
vloeibaar afgescheiden en aan zwavelzuur
gebonden tot zwavelzure ammoniak, of
aan sal
peterzuur tot ammoniaksalpeter.
De staatsmi
jnen hebben een fabriek
gebouwd, waar deze bereiding geschiedt
en welke 15 millioen gulden heeft
gekost. Behalve kunstmeststoffen maakt
men er ook vliegenden geest voor de
scheikundige fabrieken.Ammoniak wordt
van

allen stikstofmest (salpeter o.a.)

het best door de teelaarde vastgehouden,

spoelt dus minder uit dan salpeter.Bi
j

van den geveltop.M en bouwt den gevel

vliegend, omdat hi
j anders schijnbaar
achterover helt en verder,omdathi
jdan

niet zooveel regenwater opvangt. Veel

Vliegend.Snel te verplaatsen.Vliegende
winkel: een winkel, welke voor korten

tijd in een pand gevestigd wordt.

Vliegende brug,een draagbare brug.
Vliegend blad :vlugblad.
Vliegende steiger:hangende steiger.
Vliegend vuur:springvuur,roodheid van
de huid,welke zich snel verplaatst.
Vliegende Hollander. Een oude sage,

bij zeelieden van alle landen bekend:
voor 300 jaar vertrok op een Goeden
Vrijdag een Hollandsche schipper van
Jacatra naar huis. M et angst zagen de
matrozen van andere schepen hem zee

warmte en vochtigheid veranderen de
bodembacterien de ammoniak in salpeter,
dat langzaam ter beschikking van de
planten komt en terstond opneembaar is.
Vliegende geest gebruikt men tegen

kiezen,wantvertrekkenopGoedenVrijdag
stond gelijk metverdoemd teworden.Bij

Nauwten; het prikkelt het neussli
jmvlies (gevaarli
jk voor de oogen van den
patient).

de schipper weigerde en zwoer,dat hij
zoudoorvaren,alshetmoest,totdenjong-

Het gas werkt opwekkend op het hart.

datzijnwensch vervuld zou wordenen de

Bi
j verkoudheid en een verstopten neus

de Kaap geraakte het schip in een storm,
waardoor het de Kaap niet ronden kon.
Het scheepsvolk wilde terugkeeren, maar

sten dag.Een stem uitden hemelzeihem,

schipper vaartnog.

is het ondoelmatig.
A1s waschmiddel heeft vliegende geest
bi
jzondere voordeelen. Het is een soort
loog,welke evenwelniet als gewone loog

Langen tijd hebben dezeelieden,methun
neiging tot het bovenzinneli
jke, aan de

eenbijtendewerkingop wo1en haarheeft,

ontmoet.Hi
j zeildein vollevaartin een
nevel.In hetjournaalvan hetEngelsche

en toch goed vet oplost. Ammoniakzeep
is dus voor wolwasschen geschikt. Het
hoofdhaar wordt met vliegenden geest
alleen reeds gereinigd, doordat het vet
met den vliegenden geest zeep vormt,
zoodathetwaschwaterspoedig gaatschuimen.Hetisdusook een goed waschmiddel

waarheid van desagegeloofd.Veleschepen
hebben dan ook den Vliegenden Hollander
oorlogsschip,waarop Koning GeorgeV a1s

adelborstvoer,staatop 11 Juli1881 aangeteekend,datdeVliegende Hollanderhet

schipvroegindenmorgenisvoorbi
jgevaren.
In den ti
jd derhouten schepen dreven er
veelwrakken op zeerond.Hetkwam voor,

bijvetvlekken.Jaskragen worden ervaak

dat de bemanning aan een besmettelijke

mee gereinigd.Glimmende ellebogen worden met ammoniak weer dof. M et zeepwater en vliegenden geest maakt men
witgelakte meubelen schoon, welke men
daarnain dezon laatdrogen enlaatbleeken

ziekte stierf en het schip stuurloos rond-

dreef. Zulk een schip zou wel 50 jaar
drijvend kunnen blijven en hierdoor

om dewittekleurterugtekrijgen.Vliegende
geest metkri
jt en spiritus is een poets-

zouden we1 de ontmoetingen met den
Vliegenden Hollander verklaard kunnen
worden.
De Vliegende Hollander werd de verper-

m iddelvoorzilver.

soonlijking van de wilskracht van den

VLIEGER-VLOEIIJZER

zeeman in den.strijd metdegevaren,die
hem bedreigen.
De dichter Heinevertelt,datdeVliegende

Hollandereensinde zeven jaren aan land
mag komen en van zi
jn eed ontslagen zal
zi
jn, indien hij een meisje zaltrouwen.
Op dit verhaal berust een opera van
W agner.

Vlieger (zeiltuig).Een klein driehœkig
zeil, dat vöör den kluiver (het tweede
zeil)wordtgespannen,tusschen de steng
(verlengstuk van den mast)en den boeg-

inbosjesstaandeharen,datzijndebundelharigen.

Vlietland (waterbouwkunde).Hetland,

dat bij hoogen boezemstand onderloopt;
uiterwaard van den boezem dus.

Vlinders (bakker). Fi
jne,platte wittebroodjes,eenigszinsinvlindervorm.Botervlindersworden vöörhet bakken met wat

boterbesmeerd.Krentenvlinders zijn van

krenten voorzien en metsuikerbestrooid.

spriet.

Zoute vlinders kri
jgen wat meerzout in

Vliegop. Vliegende geest, ammoniak.
Oplossing van ammonia in water.Huis-

Vloei(scheepvaart).Hand,klauw.Een

middelbi
j Nauwte;tegen insectensteken.
Vlies.I)e afgeknipte Nzolvan een schaap.
Deze Nzolwordtineengerol
d toteenpakje
(scheervlies)en in dezen vornl door den

sghapenhouder verkocht.Het vlies bli
jft
één geheel, doordat de afgeknipte lange

wolharen inelkaar vastgrijpen. Eenjarige
schapen leveren vliezen met de langste

en fi
jnste wol.De handelaar ontrolt het

vlies en neemter de kortharige gedeelten
uit;dewolverschiltn1.in lengtealnaarde
plaats,waarzijgegroeid is.De lange wol
heet kamwol, omdat ze gekamd wordt

voor de spinnerij,om de vezels goed te
richten. Men spint er fijne garens van.
De korte wolheet kaardwol.
Bebalve dewolvan scheervliezen iserook
wolvan minder hoedanigheid :de slachtwo1 of blootwol,dat is wolvan geslachte
dieren,veelalkorte wol.Door kalkbehandeling laten de wolharen van de huid

los.Nageplozen engezuiverdtezi
jnwordt
deze korte wol als kaardwol versponnen

(zie bloot,kamwol,kaardwol).

HetGulden Vlies,uitde Grieksche fabelleer, is een gouden schapenvacht, die

Jason in Colchisop een draak veroverde.
Vliesharigen. Kaffers en negers hebben

haren, die gelijkmatig over het hoofd
verspreid zijn. De doorsnede van deze
haren isovaal,evenalsde haren van schapenwol.M en noemt deze menschenrassen

daarom vliesharigen (vlies:schapenvacht).
Blanken hebben haren met een ronde
doorsnee.
H ottentotten en Papoea's hebben platte,

het deeg.

der platte einden aan de armen van een

anker.Zi
j grijpen in den grond. (Afb.
blz.38,113).
Vloeimiddelen (kleinijverheid).Zuivere
klei(aluminlumsilikaat) is niet smeltbaar
doordehitte,welkemen in denijverheid
kan bereiken.Is dekleievenwelverm engd

met ijzer,kalk of magnesia,dan smelt
ze bi
j veellagertemperatuur.Deze bi
jkomende stoffen heeten vloeimiddelen.

Zijkomen ingewone,onzuiverekleialti
jd
vooren daardoorishetmogelijk,datmen
er hardeklinkers van kan bakken. Voor
vuurvaste steen heeft men zuivere klei
noodig.Deze heefteen witte kleuren heet

porceleinaarde,pi
jpaarde,kaolijn.
Vloeiweide.Een weide,welkekunstmatig
bevloeid wordt met water,datvruchtbaar
slib bevat. Het oppervlak van zulk een

weidemoetvlakzijn,ofeenkleinehelling

hebben.Het water laat men toe uit een
hooger gelegen waterloop. M en laat het
af op een plaats in den waterloop,welke
stroomafwaarts is gelegen.
De grootste vloeiweide van ons land vindt
men te N ederweert. Deze weide is aangelegd in 1853 en heeft twee eigenaars.
De oppervlakte bedraagt 130 H.A. Het
water laat men toe uit de Zuid W illemsvaarten men laathetafin een lagerpand
van datkanaal.Dehoedanigheid van deze
weide is uitmuntend. W ilgen en populieren groeien er welig.

Vloeiijzer.Ilzer,waaraanmenvolgensde
nieuwste werkwi
jzen koolstof heeft onttrokken om het smeedbaar te maken.

VLOERGIPF-VLOTDELEN

Bijde oude wijzevan frisschen (koolstof
onttrekken,zieald.),kwam de luchtalleen
metdeoppervlaktevan hetgesmolten ijzer

gipswordt langzaam vast en iszeer hard.
Datis vloergips.

in aanraking,zoodatde koolstofalleen aan
de oppervlakte werd verbrand.De oppervlakkige laag verkreeg door die koolstofonttrekking een hooger smeltpunten werd

Vlook.Ondiep,even uitgehold.Eenvlooke
schulp,vlook vaarwater,een vlook soepbord,een vlooke pan.

deegachtig,terwijlhetijzerin dediepere

pen,een vlook liggende oerbank.
Zoo ook :een vlooke snede,vlookin elkaar
zitten,een vlooke redeneering.
In Gelderland ishet woord nog algemeen

lagen vloeibaar bleef. Die deegachtige

laag werd doorhetvloeibare i
jzerheengeroerd, totdat al het i
jzer deegachtig
geworden en in smeedi
jzerveranderd was.
Datsmeedi
jzerwerd dussteedsin deegachtigen toestand gewonnen en er bleven

daardoor gemakkeli
jk slakken in. Een
groote verbetering wasde werkwi
jze van
Bessemer.Deze goothet vloeibare ijzer,
zooals hetuitden hoogoven kwam,in een
peervormig vaten blieser luchtdoorheen.
De zuurstofvan deluchtdeed de koolstof,
hetkiezel,dezwavel,denfosforverbranden,

waardoordezeongewenschte bijmengselen
werden verwijderd en bovendien veel
warmtevrijkwam,zoodathetreedsvloeibareijzernogheeterwerd.W asaldekoolstofuithetijzerverbrand,dan was het
ijzer dun vloeibaar,in tegenstelling met
bet smeedijzer, volgens de oude werkwi
jzen verkregen,en men sprak daarom
van vloeii
jzer.Het bevatêeminderslakken
en was dus beter.
Een verdere verbetering van de methode
verkreeg men met den oven van Siemens
M artin. Deze oven bevat kamers, waarin
heete lucht met brandend generatorgas

vl
ovoeeriba
he
ar
tbl
ii
jz
ft
ee
rnsde
tri
j
skt
lak
,zz
ic
oh
od
na
og
tvo
hell
tedi
lagnegr

kan afscheiden (zie smeedi
jzer).

Er heerscht eenige verwarring inzake de

benamingen ijzeren staal.Tegenwoordig
heetalle ijzer,datvolgens de werkwijze

van Bessemer of van Siemens M artin
wordtgewonnen :staalen spreektmen van
Bessemerstaal,SiemensM artinstaal,vloeistaal.

Alsbijwoord:oppervlakkig;vlook schep-

in gebruik:Vlook (vloot)ploegen.
Vloot (visscherij). Een van de kurken

aan den speerreep van de haringvleet,

welkehetnetdrijvend houden.
Vlossen (landbouw).Baggeren meteen
klein baggernet,waarbi
jdebaggerop den
wa1(nietin een modderschuit)getrokken
wordt (in Noord-Holland).
Vloszijde. (Vlos,vlok, Lat. :occus,Fr.
ioche).Zi
jde in vlokken,niet gehaspeld,
afvalvan de zi
jdewinning.De buitenste
verwardezi
jdevan decocon van dezijderupskan nietworden afgewikkeld en wordt

daarom verwi
jderd doordecocon in water
te laten drijven en metfi
jne borstels er
tegen teslaan.Deverwardezijdelaatdan

1osentevenswordthetbegin vanden draad
uitgetrokken. Doorgebeten cocons, welke
men heeft laten uitkomen, kunnen niet
worden afgehaspeld, evenmin a1s cocons
mettweepoppen,engeven dusook vlokken.

Deze verwarde zi
jde wordt met pluksel
van oudezijden stoffen vermengd en heet
vloszi
jde.Zewordtmetdekaardmachine
(een trommel met haakjes) uitgeplozen
en toteenvlies(den vezelband)uitgespreid
(zie bij kaardgaren).Uit dien vezelband
spintmen den draad.M en gebruikt vlos-

zi
jde voor borduurzi
jde en ook om er
zi
jden zakdoeken van temaken.

Vloergips. Indien men gipssteen lang-

Vlotdelen (houthandel).Ruwe planken

zaam tot130 graden verwarmt,verkri
jgt

uit een stam gezaagd,zonder dat daarna

mengewoon gips,datvoorstukadoorswerk,
voor gipsverbanden en voor afgietsels
gebruiktwordt.Ditgips wordtsnelhard.
Verhit men echter tot roodgloeihitte,dan

de zi
jkanten zi
jn weggenomen.Vlotdelen
zi
jn dusnietoverde geheele lengte even
breed.Zehebben wankanten (afb.blz.54).

verkrijgt men een gipssoort,die bestand

Vroeger kwamen veel houtvlotten, uit
ongezaagde stammen bestaande, uit

is tegen vocht en tegen het weer. Dit

Duitschland den Ri
jn af en de hieruit
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gezaagde rtlWe planken waren oorspronke-

Vlugblad. Een blaadje papier, waarop

lijk de vlotdelen.Nu is het woord van

mededeelingen worden gedaan aan deel-

toepassing op alle ruwe planken in tegen-

nem ers aan een congres.

stellingmethethout,datuitdeNoordelijke
landen wordt ingevoerd en dat y,meskant
bezaagd'' is.
Vlottende schuld. In het algemeen een

openbare schuld,in het bi
jzonder een
staatsschuld, welke binnen korten tijd
moetvoldaan worden (gewoonlijk na een
jaar). Vlottende schuld staat tegenover
gevestigde schuld,welke pas najaren of
na een onbepaalden ti
jd moet worden
afgelost.

Vlugschrift. Brochure. Geschrift van
kleinen omvang,dat een der vragen van

den dag op bevattelijke wijze behandelt
en bestemd is tot ruime verspreiding.
Vlugzout. Hertshoornzout. Reukzout.
Ammonium-carbonaat. Koolzure ammoniak.Een opwekkend middel,dat ook in
dezgn.Engelschedruppelsvoorkomt.Deze
druppelsbestaan uitvlugzout en olie.Zie
ook hertshoorn.

Vlouw (visscherij). Flouw, vleetnet,
vloeinet,vluw,zal
mdri
jfnet.Drijfnet,dat
a1s een gordi
jn in het water staat. M en
gebruikthet op de rivieren om elft,zalm ;
fnt,steuren spiering tevangen.Devlouw
wordt dwars over den stroom uitgeroeid
en men laat hec net dan verder m et den

Vlilm (heelkunde). Een zeer scherp
mesje,dateerti
jdsgebruiktNierd,onleen

stroom meedri
jven. De visschen, welke

bewaard in een koker, of kon dubbelgevouWen worden.

tegen den stroom op zwemmen, worden
er in gevangen.

Vluchtige olie. Etherische olie.Essence.
Een olieachtige stof, bestaande uit een
mengsel van koolwaterstoffen en andere
vluchtige verbindingen, dus van een
geheelandere samenstelling dan vette olie.
Vluchtige oliën komen vooral in planten

voor. De bekendste zijn: bergamotolie,
venkelolie,mosterdolie,terpentijnolie,kaneelolie, notemuskaatolie, citroenolie,

rozenolie,pepermuntolie,karwijolie,alsemolie(vermouth)en uithetdierenrijk:olie
uitamber,civet.bevergeil.Zijhebben een
aangenamen reuk,lossen goed in alkohol
en ether op, doch niet in water. Het

kookpuntisvrijhoog (160-200 graden).
Dereukbewijst,datzijbi
jgewonetemperatuur reeds vervluchtigen. Vooral met

waterdamp vervluchtigen zi
j gemakkeli
jk.
M en wint ze daarom door welriekende
planten eerst te drogen, dan met water
te koken en zoo de olie over te halen.
Alleen citroenolie en bergamotolie wint
men door uitpersen. Vluchtige oliën
branden met een roetende vlam.Ze laten
geen vetvlek na. M en gebruikt ze voor
reukwater,likeur,zeep,pommade.Omdat

deprijshoogis,wordenzevaakvervalscht.

ader te Openen voor het aderlaten. Ook

in de zgn.kopsneppers (die dienen om

sneedjesindehuidtemaken)zi
jn vli
jmen
aangebracht, die naar buiten kunnen

springen.Kop metvliemen.Devli
jm werd

Voerstraal.Desom van deafstanden van
een punt van den omtrek van een ellips
tot de beide brandpunten.Deze is voor

allepunten gelijk.
Voet (houthandel).De Amsterdamsche
voetwordtin den houthandelnog veela1s

maatgebruikt(0,283 meter).

De Amsterdamsche voetheeft 11 Amsterdamscheduimen van 2,574 cm.De Engelsche voet is 0,305 meter en heeft 12
Engelsche duimen van 2,54 cm.

ln de prakti
jk rekent men,dat 13 Eng.
voetgeli
jk is
'aan 14 Amsterdamschevoet.
Voetangel. Plankje met scherpe punten
bezet,dat men vroeger in tuinen legde,
om stroopers af te schrikken. Ook zette
men we1 klemmen en plaatste dan een
waarschuwingsbord : ,,llier liggen voetangels en klemmen''.

Voetblok (scheepvaart).Snertblok.Een
takelmeteen vasten haak,die aan een oog

in hetdak gehaaktwordtlaf'b.blz.354).
Voeting(bouwkunde).Muurvoeting.Het
breede gedeelte, waarop een muur rust.
Een breedte van driemaal de muurdik'e

VO ETKLEP- VO LGERS
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is voldoende vooreen voeting. Deze verspringt eerst een halven steen en dan

Volgbriefje.Een briefje,waarin iemand
gemachtigd wordt, het in dat briefje

driemaal een kwartsteen (klezoor) aan
weerszi
jden.Deze inspringing heet versni
jding in devoeting.

vermelde in ontvangst te nemen.M achti-

gingtotafgiftevanineenbriefjegenoemd'
e
goederen. Verklaring van een ambtenaar

van invoerrechten en accijnzen, waarin

Voetklep (pompmaker). Een klep bi
j

toestemming tot vervoer gegeven wordt.

een waterpomp, onder aan de zuigbuis,
die verhindert,dat de pomp a:oopt.
Voetstoots. Zooals het daar ligt. Voetstoots verkoopen :verkoopen,zondervoor
verborgen gebreken in te staan. ls de
verkoop niet voetstoots geschied,dan is
de verkooper aansprakelijk voor de be-

staande gebreken, die later bi
j hetver-
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kochte aan den dag kunnen komen.

Bi
j openbare verkoopingen wordtin den
regelvoetstootsverkocht.

Voetziekte (landbouw).Een schimmelziekte dergranen,waarbi
j de halm even
boven den grond een bruine verkleuring
gaat vertoonen en spoedig gaat legeren

(platliggen).Dezwam huistindengrond,

z.
P

gaatwoekeren in dewortelsen dan in den
halm. Er komen strepen in het blad,dat
langzaam sterft. De gesteldheid van den

Vogelvlucht met tentdak.Kevie.

grond (te weinig humus,te weinig kalk,
te weinig losheid en kruimeligheid)heeft

Volger (zeevaart).Een opgesplitsttouw;

veel invloed op het ontstaan van voetziekte. Vooraltarwe is er gevoelig voor.
De korrelopbrengst der zieke planten is
gering.

een eind touw, dat aan een ander stuk
is gesplitst.

Volger(kaasmakerij).Hethoutendeksel

uitdewittebessen en de schorsvan mare-

van een kaaskop, waarmede men de wei
uit de wrongelperst.
Om kaas te maken,verwarmt men eerst

takken (mistels).Vroeger kwam de li
jm
uitJapan.De gom uitdietakken iszoo

De melk stremt,de kaasstof scheidt zich
afen demelk wordtzoo dik,dateen stok

Vogellijm.Sterke kleverige li
jm,bereid

taai, dat ze met hars en olie verwerkt
moet worden.M en gebruikt ze o.a.voor

demelkenvoegterdan stremsel(leb)bi
j.
erin bli
jft staan.De dikke melk,runsel

vliegenvangers.Zievoortsbijmistel.

genoemd,wordtuitgewrongen in een doek,
de weiloopt eruit,en de kaasstof,welke

Vogelvlucht. Kevie. Verouderd woord

in den doek blijft,heetwrongel.

voorvolière (afb.blz.555).

Vervolgens doet men de wrongel in een

Vogelwacht.Eeninrichting,om den vogeltrek te bestudeeren.Sedert 1911 is in ons

een dekselop.Dat dekselheet de volger.
Dan zetmen hetkaasvatonderdekaaspers
en perstop den volger.De wei,die erdan
nog uitgeperst wordt, is witter dan de
gewone wei en heet portel. De pap, die
de boer van portelkookt,heet prol.

land hiervoor ingericht het Ri
jksmuseum
voor Natuurli
jke Historie te Leiden,
dat ringen beschikbaar stelt met het
opschrift: M useum Leiden. Te Rositten

bi
jKoningsbergen is de Duitsche vogelwacht.

kaasvat (kaasvorm.
,kaaskop) en doet er

Volgers (tuinbouw).De twi
jgen,waarmede men kersenboomen ent,zijn niet
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altijd van denzelfden stam afkomstig en
daardoor vertoonen sommige een afwij-

vollen wordt het weefsel gewasschen en
dan op ramen uitgespannen om te drogen.
Hierop volgthetruwen metden ruwmolen,

groeien, zi
jn bi
j den eenen twi
jg later
rijp dan bijden anderen.Delate kersen

welkeeenrolmetfi
jnepennetjesofkaarde-

heeten volgers.

waarbijdeuitstekende haartjesop geli
jke

kende bladkleur en de kersen,die er aan

bollen draagt. Ten slotte het scheren,
hoogte worden afgeschoren.

Vollen (lakenweverij).Deafwerkingvan

De vollerij was van ouds een belangri
jk

wollen stoffen bestaat in noppen,pluizen,
wasschen en vollen.Hetlaken zieter.na

onderdeel der l
akenweveri
j. De volders
ofvulderswoonden teAmsterdam in groot

hetverlatenvanhetweefgetouw onoogelijk

aantalop denHeiligen W egbijdeVulder-

uit door vuilen vet.M en begintmet het

tenoppen,waarbi
jdeuitstekendeoneffenheden wordenweggeschoren (vroegerdoor
droogscheerders).Verder worden de ont-

brekende draden met de naald ingeregen
en daarna wordtde stofgewasschen.Het
laken vertoont dan nog een 1os weefsel,
waarvan draad voor draad te zien is. De
bewerking van hetvollen heeftnu ten doel,
de oppervlakte dicht te maken. Deze
berust op de eigenschap der wolharen,
om onderden invloed van kneding,warmte,
zeep en vochtigheid te gaan kroezen en

tevervilten,zooalsbi
jvoorbeeld de zolen
van wollen kousen op den duur gaan
kan doen.Hoe m eer devezelsdoorelkaar
liggen, hoe beter ze vervilten. Vroeger
geschiedde het vollen door treden met
de voeten in den Zgn. volkom. Later

gebruikte men den vollermolen,waarbi
j

men hetlaken tusschen walsen lietloopen
of met stampers bewerkte. Zoo heeft
men stampvolmolens en walsvolmolens.
Om hetgoed te walsen,worden deeinden
aan elkaar genaaid, zoodat een band
zonder eind verkregen wordt, welke
tusschen de walsen gekneed wordt. Tot
verdere reiniging van hetweefselgebruikt

men bi
j het vollen de vollersaarde,een

soort klei, welke door haar magnesium gehalte vettig op het gevoel is en nog
m eerdan gewone kleide eigenschap heeft,
vuilen vet op te nemen.Door hetvollen
wordtde sterkte en de dichtheid van het
weefselgrooter,terwijlhettevenskrimpt.
M en kan grondig vollen, men kan het
ook oppervlakkig doen;de voortgang van
het procesbeoordeelt men op het gevoel,
maar men kan ook de maat van de krimp
bepalen. Het vollen moet niet te ruw
geschieden, opdat geen zgn. volgaten
ontstaan; om dit te voorkomen, maakt
men het weefsel glad met olie. Na het

sloot.Deze isin 1650 gedempt.In Utrecht
heeft men nog de Volderbrug, en te
'
s-Gravenhage,Leiden en Haarlem deVoldersgracht,waar vroegerdevulderswoonden. Thans is nog de geslachtsnaam De

Vulderbekend.Boven hetpoortjevan de

Lakenhal te Leiden staat een volmolen
tusschen stapels laken.Verder herinneren
aan de lakenbereiding de namen Raam straat,Raampoortenz.
Vollersaarde.Een soorf klei,die in de

weveri
j gebruikt wordt bij het vollen.
Vollen iseen bewerking,dieten doelheeft,
geweven stoffen door vervilting dichter
en sterker te m aken. Het vettige vuil,
dat dewolvezels omhult,gaat de verdich-

ting tegen en moet daarom verwi
jderd

worden.Kleiheeft de eigenschap,veten
kleurstoffen op te nemen en vollersaarde
is een soort klei,welke deze eigenschap
in hooge m ate bezit.Het is niet zoozeer
descheikundigesamenstelling,welkedaar-

bi
jvanbeteekenisis,maarmeerdenatuurktmdige toestand van de klei,waarvan de

fijne korrels de kleurstoffen vasthouden.
Vollersaardewerktop dezelfde wijze,als
bleekaarde in de zeepfabrieken.

Volmacht(rechten).Lastgeving. (artikel
1829-1846Burgerl.W etb.).Eenovereenkomst,waarbijiemand aan een anderopdraagt, rechtshandelingen voor hem te
verrichten,welke opdracht de ander aanvaardt.Het aanvaarden der opdracht kan

schriftelijk,mondelingenzelfsstilzwijgend
geschieden.Zoogeeftmenbv.stilzwi
jgende
volmacht aan een makelaar of aan een

rechtsgeleerde,a1smen hem zijn papieren
overhandigt. Uit deze handeling op zich

zelfbli
jkt,datdevolmachtwordtverleend.
De volmacht wordt geacht ,,om niet''

te zijn aangegaan,tenzi
jandersbedongen

VOLSTREKTE M EERDERHEID- VOORLOOP

is. De lastgeving kan zi
jn algemeen of
bi
jzonder.De gevolmachtigde mag echter
niets doen,watnietin de volmachtstaat.
De lasthebber is verplicht de opdracht
uitte voeren en rekenschap te geven van

hetgeen hi
j verricht heeft.Bovendien is
hij aansprakelijk voor verzuim. Deze
aansprakelijkheid isgrooter bi
j lastgeving
tegen loon,dan bi
jlastgeving om niet.De
lasthebber kan zich ontslaan door opzegging aan den lastgever.Indien echter,door

onti
jdige opzegging,de lastgever schade
li
jdt,isdelasthebberdaarvooraansprakelijk.
M en spreektvan volm achtgeven,volmacht
intrekken,volmacht vertoonen,onbepaalde
volmacht,volmachthebber,gevolmachtigd.
Volstrekte nleerderheid. A4eer dan de

helft; staat tegenover de betrekkeli
jke
meerderheid,bv.wanneerbi
jeenstemming

nagevolgd. Fabrieken, die aan bepaalde

voorwaarden voldoen,verkrijgen hetrecht
om het Ri
jksmerk tevoeren,Datmerkis
een rond plaatje van kaasstof,waarop in
spiegelschrift een stempel is gedrukt,
dataangeeftden maker,den dag van berei-

ding en hetvetgehalte.Hetplaatjewordt
reedsvöörhetpersen van de kaasmetde

gestempelde zijde op de wrongelgeplakt;
de letters schi
jnen dan door het plaatje
heen en kunnen niet uitgewischt worden.

Volvoetigheid (paarden), Een gebrek
aan een paardenhoef, waarbij de zoolvlaktevan den hoefte laag ligt,zoodathet
lichaamsgewicht geheelop de zoolen niet
op den hoefrand rust.Het gebrek is aangeboren of het berust op slechten groei

van den hoefrand,bi
jpaarden metplatte

hoeven. Loopen op den harden weg is

Op één persoon meer Stemmen Worden
uitgebracht, dan op eenig ander, doch
minderdan dehelftvan hetgeheeleaantal

voor volvoetige paarden pijnli
jk.Veelzal

stem m en.

Vonder (bouwkunde). Houten latwerk

Volvette kaas. Kaas, uit ongeroomde,

op een zinken dak,dat maakt,dat men
droogvoets over het plat kan gaan.

dusvolle melkgemaakt.Bi
jdestremming

van de kaasstof wordteen groote hoeveelheid boter ingesloten,zoodat de volvette
kaas 45 % vet bevatin de droge stof.

OorspronkelijkwerdenGoudscheenEdam-

mer kaasuitvollemelk gemaakt.DeLeidschekaaswerd bereid uitafgeroomdemelk.
De Frieschekaa.wasnogm agerder;beide
werden gekruid.A1deze kaassoorten hadden hun eigen vorm. D aarna ging men
ook magere kaas maken in den vorm van
de oude, volvette, zoetemelksche kaas
en men noemde deze m agere kaas toch
roomkaas.
In 1911 kwana er daarona een wetop de

van een goed beslag afhangen.

Vonder (landbouw). Vlonder. Losse
loopplank over een sloot(in de Betuwe).
Losse brug voor wagens (Z.-H.
).Losse
brug voor voetgangers, +
1 1M eterbreed

(militairen).
Voorham er (smid). Voorslaghamer,
roggebroodje of arrebeier.Zware hamer
metlangen steel,gebruiktbijhetsmeden
van ijzer.Desmid hanteerthetgloeiende
werkstuken smeedtmetden korten hamer.
De voorslager hanteert den voorhamer

en slaat met beide handen.Hi
j slaat op
de plaats,die de smid aangeeft.

kaascontrole. Van rijkswege wordtnu de
volvette kaas van een merk voorzien,dat
rond van vorm is; voor magere kaas
beeft men zeshoekige merken, voorzien
van een getal,dathetvetgehalte aangeeft.
De benaming ,,roomkaas'' heeft langzamerhand alleen betrekking gekregen op
den vorm,dien men vêoeger aan volvette
kaas gaf, nl. dien van de Edammer en
Goudsche. De naam y,roomkaas'' is dus

misleidend.Zekerheid geefthetRijksmerk

op de kaas, een Nederlandsche vinding,
welke in andere kaasuitvoerende landen is

Voorjaarsharing.Kustharing.Een soort
haring,die niet in volle zee leeft,zooals

de gewone haring (najaarsharing of zeeharing),maaraan dekusten in brakwater
van bochten en riviermonden.Deze haring

gaatin hetvoorjaarkuitschieten,hetgeen
de gewone haring pasin hetnajaardoet.
Voorloop. W anneer men zetmeelachtige

stoffen laat gisten, verkri
jgt men een

mengsel van alkohol,water en vluchtige
stoffen met zetmeelpap.Deze pap wordt
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ingedampt.De stoffen,dievluchtigerzijn
dan alkohol,gaan heteerstoveren heeten
voorloop.De stoffen,die minder vluchtig

vermoedt,datdebi
jen de harsvan bladknoppen met eigen afscheidingsprodukten
Verm engen.

zijn dan alkohol,gaan hetlaatstover en
heeten foezel.

Voorloop bevat veel houtgeest (methylalkohol).

Vooronder (schipperif). De ruimte in
hetschip achterdepiek,onderhetvoordek.

Vormsel(R.K.Kerk).Sacrament,waardoor dejongq geloovige bijopleggingder

handen van den bisschop, de zalvingen
de heilige woorden, de kracht ontvangt,
oof standvastig te beli
om het gel
jden.
(vormen: sterken, Hd.frmen,Fr.con-

Gewoonlijk huist de schippersknecht in
het vooronder en de schipper met zijn

frmer.Lat.frmus:vast).
Op zi
jn reisdoorde parochies van zi
jn

gezin in hetachteronder.

diocees dient de bisschop het vorm sel
toe.Evenalsde sacramenten van hetdoop-

Voorslagpers (olieslagerij).Persinrichting, om olie uit zaden te persen. Eerst
perstmen koudin een voorslagpers.Daarna
verwarmt men het zaad en perst het na
in een andere pers. Het koudslaan geeft
het beste produkt.

het vormsel maar éénmaal ontvangen
worden.N a het vormsel hebben de ge-

Voorstanderklier (ontleedkunde). Een
klier van het mannelijk geslachtsorgaan,
welkezoo grootisa1seen kastanjeen die
de pisbuis,dichtbi
j den blaasmond,aan
de achterzi
jde gedeeltelijk omvat. De

Vorstpannen. Vorsten. Pannen zonder

waardoor hi
j te betasten is.

komenhiertelandeweinigvoor;inDuitschland des te meer.In het Erzgebergte en
in het Thûringer W oud trekken in September devrouwen en kinderen debergen

achtervlakte rust op den endeldarm,

De klier scheidt een dunne,melkachtige,
troebele,alkalische vloeistofaf,welke zich
naet het zaad vernaengt.

Bi
j mannen op hoogen leefti
jd kan de
voorstanderklier zich sterk vergrooten,
hetgeen tot afsluiting van den blaasmond
en tot een ernstige ziekte kan leiden.

Voorwas (bijenteelt). Maagdenwas,de
kleverige stof van jonge bladknoppen,
waarmedede bijen openingen en spleten
in den korf dichtstoppen. W anneer er

een muis in den korf sterft,vri
jwaren
de bijen zich tegen bedorven lucht,door
de muis geheelmet voorwas tebedekken.
Het
tde
da
voor
bi
wa
jensebe
rde
zorrgat
amp
denjeis
mke
inde
rlab
si
tj
,edo
nkor
ast
-

mee vastkitten.Deeigenli
jke bestemming
van deze stof schijnt te zijn, de raten

sel,hetpriesterschap en hethuwelijk,kan
vormden bijhun gewonen voornaam nog
een nieuwen naam gekregen :alle vormelingen van hetzelfde geslacht en van dezelfde parochie denzelfden.

omgebogen rand (sluitrand), die op de
nok van een dak gelegd worden (afb.
blz.212).

Vossebessen. Roode boschbessen. Zij

in, om de bessen te plukken.Dezezijn
hard,zuur en rauw niet te eten. Door

koken met suiker worden ze smakeli
jk.
##Rehbraten mit Preisselbeeren'' is in
Duitschland een bekend gerecht. Er

zijnwe1honderd soorten van boschbessen.
Deblauweisbijonsdemeestvoorkomende.
Vossegat(bouwkunde).Gemetseldeput
in den grond vöör een kelderraam (afb.
blz.559)
Vouw (van gereedschap).Het schuine
vlak van den scherp geslepen beitel of

bijl. Een timmermansbeitel heeft één

te versterken,wanneer de ce1als broedcel
gebruikt Nzordt. I)e celrand Nzordt ernAee
omzoomd en de wanden worden ermee

vouw,de beitelvan den smid ofvan den
metselaar heeft twee vouwen,is aan twee
kanten geslepen.
Steenbeitels hebben een korte vouw;

gevernist.Oude raten zijn dan ook zeer

beitels voor hout een lange. Een bijl

hard. Zekerheid omtrent de herkomst
van het voorwas heeft men niet.M en

heeft in den regel twee vouwen, maar

een beslagbijl, waarmede men boom-

VRACHTGOED- VROUW ENDAG
stammen behakt, heeft slechts aan één

zijde een vouw (afb.blz.559).
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Vrederechter.Kantonrechtervolgenseen
vroegere wetgeving.De naam bestond in
ons land tot het einde der 19de eeuw en

in Vlaanderen ishijnog in gebruik.

Vrede beteekende in de M iddeleeuwen :
recht. Vredeloosheid was toen een zware
straf. Het woord huisvredebreuk is ook
van dit woord afgeleid.

Vroon. Dit woord werd in de.M iddeleeuwen gebruikt in samenstellingen met
de beteekenis: den heer betreffende.
Vroondiensten waren de diensten, welke

een hoorige voorzijn heerverrichtte (zie
bi
jHof).Toenlaterdeverplichtingenwer-

den afgekocht,sprak men van vroongeld.

Vroonwater:vischwatervan een heerlijk-

heid.Vroonvisch.
In Zeeland heeft vroonland de beteekenis
v
an
on
be
bowa
uwd,
ee
st
nd,
Vr
oon
la
nd
s vwo
rijg
stleal
d onland,poel.

van dijklasten.
Vossegat.
Vrachtgoed. Benaming der spoorwegen
aats
VOOr goederen,waarvan hetvervoerpl
heeft met goederentreinen.De verzending

kan plaats hebben als stukgoed (pakjes,
kisten,enz.)en alswagonladingen.Vrachtstukgoed wordt op plaatsen, waar een
besteldienst der sporen is, thuisbezorgd
evenals ,,snelgoed''.
De naam bestelgoed is afgeschaft.

Vrouwendag. M aria Lichtmis. Op 2
Februari,veertig dagen na degeboortevan

Jezus,brachtMariahaaroffervan duiven
naar den tempel. Volgens de Joodsche
W et moetde vrouw,veertig dagen na de
geboorte van haarkind in den tempeleen
zuiveringsoff
'eraanbieden,waarnadepries-

terhaarvoorgereinigdverklaartenzijhet
rechtherkri
jgt,in den tempeltekomen.
Reedsde heidenen vierden op 2 Februari
een feestmetvuren en fakkels.De Chris-

tenen blevendiegewoontevolgenen wi
jdden dien dag aan M aria's tempelgang en

zoo is M aria Lichtmis een christeli
jke
feestdag geworden, een kaarswijding,
aan Christus, aan het Licht. De geloovigen dragen hun kaarsen, onder het
zingen van liederen,de kerk rond. Het
overschot der kaarsen wordt bewaard,

om bij een sterfbed aangestoken te

worden. Ook de kerkgang der vrome
katholiekemoedernade geboorte van haar
kind,binnengeleid door den priester met
een kaars in de hand,is een herinnering

aan M aria'stempelgang (Purihcatio).
Vrouwendag is een feestdag, welke den

kerstti
jd besluit. Vroeger werd er uitbundigbijfeestgevierden hetgebruikvan
het woord lichtmis,in den zin van losbol,
heeft op dat feest betrekking.M en hield
een optocht, waarin een statig gekleede

Beslagbi
jl(één vouw).

ionkvrouw, Maria voorstellend,op een
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ezelwerd rondgeleid dooreenjongenman
met een korf tortelduiven aan den arm .
Vrouwendag herinnert bovendien aan
de legende der trouwe echtgenooten van
Brussel, die hun man op den rug mee-

Vrijboord (scheepvaart). De afstand
van het diepgangsmerk van een schip
tot aan het dek. Het diepgangsmerk

(Duitsch:uitwateringsmerk)geeftaan,tot

waar het schip geladen mag worden.

namen,toen zi
j na de overgave derstad
vergunning kregen,om mee te nemen,

Vrije kunsten. Bi
j de Romeinen:de

zooveel zij dragen konden. Sedert dien

kunsten en wetenschappen,waarop alleen

mogen de vrouwen op Vrouwendag over
de m annen den baas spelen.
Vrouwendag komt ook in weervoorspellingen voor.Indien hetop dien dag helder
is,za1hetgaan vriezen en zalheteen goed

de vrije burger zich mocht toeleggen.
Die vri
je kunsten waren de spraakktmst,
deredeneerkunst(logica),dewelsprekend-

appel
jaar zi
jn. Vrouwenlichtmis donker,
maakt den boer een jonker. Vrouwen-

lichtm is klaar,maakt den boer een bedelaar.Laat men OP Vrouwendag een kaars
afdruipen in een emmerwateren vormen

zich bloemetjes,dan wordtheteen goed
vlasjaar;vormenzichkorreltjes,danwordt
heteen goed graanjaar.
Vruchtensuiker. Slijmsuiker,een kleur-

looze, gom achtige massa in druiven,
honing en zoete vruchten.s/ruchtensuiker

kristalliseertmoeili
jkerdan druivensuiker,
draait het polarisatievlak naar links, lost

gemakkeli
jker in water op dan druivensuiker en is nog zoeter dan rietsuiker.In
zoete peren komt ook wel een weinig

druivensuikervoor,maarzi
j worden aan
lijdersaan suikerziektenietverboden.
Desuiker,diebi
jsuikerziektein deurine
verschi
jnt,isdruivensuiker,rechtsdraaiend.
Een enkele maalkomt hetvoor,datmen
geen druivensuiker, doch vruchtensuiker

in de urine vindt. Dit verschijnsel is
echter onschuldig en de alvleeschklier is

daarbij gezond. Men vermoedt, dat er
dan iets aan de werking van de lever
hapert.
Vruchtwater. Lamsvocht. Het vocht

tusschen het lamsvlies (binnensteeivlies)
en de vrucht. Het vruchtwater bevindt
zich dus,samen metdevrucht,in de holte
door het lamsvlies gevormd; het laat
bewegingen van devruchttoeen voorkomt,
dat de ledematen in de knelgeraken en
krom groeien. Het vocht is melkachtig
troebel door huidcellen en wolharen

Dehoeveelheid bijden mensch is l 2

liter; het soorteli
jk gewicht is 1,005.
Het bevat verder eiwit en zouten.

heid, de rekenkunde, de meetkunde, de
muziek en de sterrenkunde. De laatste
vier werden onderwezen 1
#l1 hoogere

onderwi
jsinrichtingen.De onderscheiding

bleef tot in de M iddeleeuwen bestaan.

Meesterindevri
jekunstenwasdehoogste

akademische titel.

Vrilheer.Terwi
jlaanvankeli
jk de landsheerlijkemachtuitsluitend doorden vorst
werd uitgeoefend en de leenmannen (de
graven)nietandersdandeambtenarenvan

den vorstwaren,kwam er in de12deeeuw
een wi
jzigingin dezen toestand.De groote
leenen werden erfelijkenhetwerdgebruik,

dat de vorstaan zi
jn leenman openbare

rechten verleende, welke vöör dien uitsluitend aan den landsheer toekwamen.
Die rechten waren tolrecht, maalrecht,
muntrecht,wildban,zwanedrift,zeevond,
aanwassen,waagrecht,schoolrechtenderge-

Ii
jke.Dientengevolge verkregen dieleenm annen m eer en

meer zelfstandigheid

en ze bei
jverden zich hun gebied door
aankoop ofgeweld uitte breiden ten koste
van zwakkere leenmannen. Aldus ontwikkelde zich de macht der graven, die
op hun beurt zich met achterleenmannen
omringden en zich hun steun verzekerden.
Degenen derkleineheeren,die zich eisten
te handhaven,bleven van den graafgeheel

onafhankelijken noemden zich vri
jheeren.
De geschiedenis kent de vri
jheeren van
Putten,Stri
jen,Voorne,Heusden,Altena,
Buren, Kuilenburg, Baar, Berg, W isch,
Bronkhorst,Borculo,Kuinre,enz.

Zoo ontstonden in het grafelijke gebied
tallooze kleine,onafhankelijkemachthebbers. In Gelderland heetten de vrijheeren gewoonli
jk baanderheeren,omdat
zijhetrechthadden,ondereigen banier
en meteigenkrijgsmachtin hetlegervan
den landvorst te dienen.

VRIJKORPS-VRIJMETSELAAR
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De titel,,Freiherr''komtin Duitschlanden

mensch in overeenstemming te brengen

Oostenri
jk nogvoor.In onsland komtde

met zijn hoogen aanleg.Het streven is

titelJ,baron'' er mede overeen.

gericht op de ontwikkeling van den geest
en van hetgemoed,hetgeen den mensch
opvoerttoteen hoogerpeil.Devereeniging
tracht haar leden te brengen totnaastenliefde,verdraagzaamheid,ontwikkeling van
den geest en tot zuiver nadenken.Zi
j
toetst alles aan hetgezondeverstand. Zi
j

Vrijkorps. Korps vri
jwilligers, erkend

door heteigen leger,welk korps niettot
de geregelde troepen behoort en voor
eigen uitrusting zorgt.

Vrilmad (landbouw).Toemad,etgroen,
nagras.Het gras,datna hethooien op de
weide groeit.

bestrijdtonkundeen bijgeloof,streeftnaar
vrijmaking van den geesten verzet zich
tegen priesterdwang en kerkgezag. Zi
j

Vrijmetselaar. De vri
jmetselarij is in
het begin der 17de eeuw ontstaan.toen
zich alom een streven naar onderzoek op

ontzegt aan de kerkgenootschappen het
recht,hun opvatting over het godsbestuur
voor allen bindend te verklaren.Sommige

elk gebied ging ontwikkelen.In dien tijd

dier beginselen zi
jn in strijd metdeleer

werd evenwelelk onderzoek gewantrouwd

andere burgers was toegestaan, sloten

der Katholieke Kerk,die dan ookaanhaar
leden het lidmaatschap verbiedt.De staatkundige inzichten der leden kunnen Ver
uitéénloopen,maar men eerbiedigtelkandersdenkbeelden en de toon,welke onder

zich velen bij het gilde der bouwlieden

vrijmetselaarsheerscht,isaltijdwelwillend.

en metselaars aan. De groote brand in

Devereeniging staatdusbuitendepolitieke

Londen in hetjaar 1668 brachtn1.vele

partijen,dringtechteraanop devervulling

bouwlieden te samen. Deze vergaderden

van ieders plicht a1s staatsburger en op
gehoorzaamheid aan het wettig gezag.

en a1s strijdig met den godsdienst beschouwd.Daar aan de leden der gilden

meer vri
jheid van vergaderen dan aan

in debouwketen en naardezeketen (Eng.
lodges)heetendevergaderzalenvantegenwoordig nog loges. Daarna ontwikkelde

de vri
jmetselari
j zich belangri
jk; thans
is zi
j over de geheele wereld verspreid

en telttwee millioen broeders.Een gevolg
van de voorzichtigheid,waarmede men te
werk moestgaan,WaS,datdeleden onder
elkaar een zinnebeeldige taal gebruikten,

ontleend aan den bi
jbel.M en vergeleek

verder, een zinnebeeld uit eigen vak
gebruikende,de menschheid der toekomst
met een bouwwerk,waarin ieder mensch
eenbouwsteen vormt,welkebewerkten glad
gemaaktbehoortteworden.Voor de zede-

De eischen voor de toelating zijn:een
vri
jman naardengeest,meerderjarig,onberispelijk van gedrag,beschaafd,onafhankeli
jk van geest. Eenig aanwi
jsbaar
zakelijk werk ligt niet in de li
jn der
vri
jmetselaars. Niettemin gaven de Z1
*
J*
in onslandden stoottotde oprichting van
de Doofstommeninrichting te Amsterdam, de Vereeniging tot Verzorging van
W eezen in het Huisgezin te Amsterdam ,
de Alexanderstichting te Bennekom.Zoodra die inrichtingen op eigen wieken

konden drijven,trokken zijzich terug.
De Vri
jmetselaarsonderscheiden onderde

overal is aangebracht.

leden de graden van leerling, gezelen
meester.In den regeliserin elkestaatéén
vereeniging,welke alle logesvan hetland
omvat.Deze draagt den naam van GrootlogeofGrootoosten.Eenuitzonderinghierop
vormen de drie Grootloges van Pruisen

De leden hebben teekens, waaraan zij

en de twee Grootloges van Frankri
jk.

lijke waarheden nam men zinnebeelden,
ontleend aan het oude metselaarsgilde.
In de meeste loges (tempels) ligt, als
zinnebeeld van de godsvruchtderleden,de

geopendebijbel,terwijlyyhetalziendOog''
elkaar herkennen en woorden,welke hen

toegang geven totde bi
jeenkomsten over
degeheele wereld.De vri
jmetselaarszi
jn
dus te beschouwen,nietals een geheime
vereeniging., doch a1s een besloten gezelschap.

De vrijmetselarijsteltzich ten doel,den
W oordverklaring.

Zuid-AfrikabehoorttotNederland,Curacao voor de helft tot Nederland en voor
de helft totAmerika.Een band tusschen

de Grootloges is er niet.In Oostenri
jk
wordtgeen vereeniging van vri
jmetselaars
toegelaten.vanwegeden ban,dien depaus
heeft uitgesproken.
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VRIJSTERS-VURENHOUT

Uiteraard zijn fascisten en vri
jmetselaars

wanneerhi
jinrechtenwordtaangesproken

uiting der gedachten,terwijldevri
jmetselaars vri
j willen zi
jn in denken en

Bijdenveehandelkomtvri
jwaringdikwi
jls

van over. De huizen der vrijmetselaars

fijnen spar, pinus excelsa.Hoeminder
Noordelijk het vurenhout is gegroeid,

tegenvoeters.Het fascisme stelt den staat
ver boven den mensch en breidelt de
spreken. In Italië waren meer dan
duizend loges. De fascisten hebben die
hardhandig gesloten en er bleef niets
werden geplunderd en de grootmeester
werd tot dwangarbeid veroordeeld. De

meestevri
jmetselaarsverlietenhetland.Een
bronzenkrans,eertijdsdoorvrijmetselaars
aan hetstandbeeld van den grooten vri
j-

metselaarGaribaldigehecht,werd afgenomen en vernieuwd.

inzake minderwaardigheid van het gekochte goed.

voor,daarde verkoopermoetinstaan voor
verborgen gebreken van hetverkochtevee.
Vuchtenhout.Duitsch vurenhoutvan den
des te minder vast is het en daarom is

het Duitsche vurenhout (vuchtenhout)
alleen geschikt voor grof werk en voor
pakkisten.

Vuist (metselaar). Moker: een zware
vierkante hamerom zware spijkers in te

Vrijsters (tuinbouw).Jongeplanten van
kropsla, andijvie en bloemkool, vroeg
in hetvoorjaarin bakken gezaaid en later

slaan,metselwerk afte breken of ergaten
in tehakken.Ook steenhouwersgebruiken
een vuistvoorhetruw behakken van harde

W eeuwplanten zi
jn reeds in het najaar
gezaaid en hebben vorstvrij overwinterd.
Vri
jsters zi
jn dus jonger dan weeuw-

gemetselde vuurhaard met een platte pan,

in den open tuingrond uitgezet.

planten.

Vrijwaren (rechten).Instaan voor,waarr
borgen.Artikel1540 van het B.W .zegt:

de verkooper is gehouden totvri
jwaring,
wegens verborgen gebreken van het ge-

kochte goed,tenzi
j hij bij den verkoop
heeftbedongen,dathijniettotvri
jwaring
za1gehouden zi
jn.
Artikel1527 B.W . zegt: Devrijwaring,
waartoe de verkooperjegens den kooper
gehouden is, heeft twee betrekkingen :
het rustig en vreedzaam bezit van de
gekochte zaak en de verborgen gebreken

steensoorten (afb.blz.347).
Vuister (olieslagerij). Een vierkante

waarin het gekneusde li
jnzaad verwarmd

wordt.De verwarming geschiedt met het
doel,de olie, die er uit geperst moet
worden,dunnertemaken en heteiwitvan
hetzaad te doen stollen. M en roert, om
aanbranden te voorkomen. Is het zaad
voldoende warm , dan beginthet persen.

M en verkri
jgt dan lijnolie en lijnkoek
(veevoer).Zie voorslagpers.
Vurenhout. Timmerhout, afkomstig van

den fijnen spar,abiësexcelsa,Zweedsch:

der zaak.zïlsdusbijden verkoop geen
beding van vrijwaring isgemaakt,dan is

föhre.In kleuren in harsgehalte staathet
tusschen dennenhout en grenenhout in.
Hetwordtaangevoerd uitZweden en Rusland. Ook Duitschland levert vurenhout,
dat echter in warmer klimaat is gegroeid

welkedekooperkomttelijden ofwegens
de lasten,welkebijhetaangaan van den
koop nietzi
jn opgegeven.Partijen kunnen

Vurenhout wordt meestal gezaagd ingevoerd Timmerfabrieken verwerken er
groote hoeveelheden van. Het is vast en

niettotvri
jwaringzalgehoudenzijn.Indien
vrijwaringisbeloofdofindiendaaromtrent

dathetzelfsvoorklankbodemsvan violen

de verkooper van rechtswege verplicht,
den koopertewaarborgen vooruitwinning,

echter overéénkomen, dat de verkooper

niets is bepaald, heeft de kooper in
gevalvan uitwinning het recht, van den
verkooper,de koopsom en dekostenterug
te vorderen.
In den goederenhandelroeptdetusschen-

handelaar den verkooper in vrijwaring,

en veelzachteris (voorpakkisten).Men
noemt het ,,vuchtenhout''(Hd.Fichte).

fijn en laat zich gemakkelijk bewerken.
Het hou: is zoo geli
jkmatig van bouw,
en piano's geschiktis.Defi
jne spar,die
dit hout levert,heeft afhangende takken,

lange,hangendekegelsen een vlakstrijkend wortelnet. Op armen zandgrond

groeithijniet;liefstopleemachtigengrond
en eenigszins beschaduwd.

VUURBRU G- VUURSTEEN

Vuurbrug(stoomketels).Eengemetselde
vuurvaste steenen dam , aan heteind van
den vuurhaard in een vuurgang,welkedam
belet,datgloeiendekolenachterdenrooster

vallen.Erbli
jftnogvoldoenderuimteboven
de vuurbrug over voor den doorgang der
gloeiende gassen. De opening boven de

vuurbrugbepaaltden tre) (zievuurgang).
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bezonken en dikke lagen koolzure kalk
vormden. Die lagen liggen in ZuidLimburg dicht onder de aardoppervlakte.
Tusschen die kalkpantsers kwamen ook
kiezelpantsers van kiezelsponsen voor.
Hetkiezelzuurvan diepantsersveranderde
onder den invloed van de aardwarmte en
hoogen druk,loste op en zette zich uit

het water af op overbli
jfsels van kleine
Vuur (geneeskunde). Afsterving. Heet

zeedieren en verhardde daarna.Op deze

vuurontstaatbijontstekingen,koud vuur

wijzezijndegeheimzinnigeteekeningente

iseengevolgvaneenslechtenbloedsomloop.

Koudvuur komt bij bejaarde menschen

voor en wel aan de teenen en andere

verklaren, welke men soms op vuursteen
aantreft. lmmers als de kalkschaal dier

zeedieren verloren gaat, dan bli
jft een

lichaamsdeelen,dievervan hethart zijn
verwi
jderd.De oorzaak van den slechten

bloedsom loop is veelalslagaderverkalking.

afdrukvan datkalkpantserop denvuursteen
achter.Hetvolk,getroffen doordegeheimzinnigheid dier teekens, meent, dat die

Verderontstaatkoud vuur bijli
jdersaan

steenen bijonweer uitden hemelvallen

suikerziekte,veelalaan den grooten teen,
Hetisdan een gestelziekte.

en noemt ze dondersteenen.Die dondersteenen zouden geneeskrachtige waarde
hebben tegen rheum atiek. Som s vindt
men in dekern van den vuursteen nog den
zeeappel, waarop het kiezelzuur zich
afzette.W aarom vuursteenen in demergel
in lagen Nvordt aangetroffen, is echter
nietverklaard.
De vuursteenen van onze Utrechtsche

Vroeger kwam koud vuur dikwijls voor,
tengevolge van vergiftiging met moeder-

koren (zie aldaar).
Vuurgang (stoom ketels). De gegolfde,

ronde buis in een stoomketel, waarin

zichaandevoorzi
jdedevuurhaardbevindt.
Achter aan den vuurhaard bevindt zich
de gemetselde vuurbrug.

heidezijndaargebrachtdoorhetNoorsche
landi
jsen afkomstigvandekrijtrotsen van

de Oostzee.De vuursteenen in onsM aas-

Vuurkist (stoommachine). De vuurruimtevan een lokomotiefketel.Bijkleine
lokomotieven is de vuurkist vaak van
rood koper.

Vuurlak.M offellak.Lak,datindenmoffeloven op hetvoorwerp,datermee gelaktis,
glanzend uitvloeiten een harde bedekking

en Rijngrint zijn rondgeslepen door het

water. Ook in de Limburgsche mergel
vindt men, behalve de groote brokken,

rondevuursteenen,op duiveneieren geli
jkend.M en meent, dat de branding van
een Vroegere zee die steenen zoo rond
naaakte.

In den ouden ti
jd maakten de menschen

vorm t.

hun wapens van vuursteen.Er heeft zich

Het bestaat uit asfalt, gesmolten in olie
en heeft een diepbruine totzwarte kleur.

in delaatstejaren een nieuwewetenschap

Voorrijwielen en fijnemachines.

vuursteenen.Uitde wi
jze van bewerking
maaktmen deti
jdperken van ontwikkeling

Vuursteen.zeerhardesteensoort,bestaandeuitongekristalliseerdkiezelzuur,witverweerd van buiten en bruin van binnen.

Evenalsglashardi
js,lak,gietstaalen dergelijke ongekristalliseerde stoffensplijtvuur-

ontwikkeld,diestudie maaktvan bewerkte
van het menschdom op en leert men de

levenswi
jzekennen.W apensvan vuursteen
zi
jn z66 bewerkt,datzegebruiktkonden
worden tegen hetwild,waaropmenjaagde
en men vindt ze in dezelfde aardlagen,

steen meteenonregelmatiggolvend opper-

a1sdegebeenten van hetwild Hoejonger

vlak,dat somsopeenschelpgelijktenmet
scherpekanten.Vuursteenen zi
jn gevormd
kri
jtti
jdperk der aardgeschiedenis, toen

de aardlaag is, welke men onderzoekt,
des te beter is de bewerking der vuursteenen, wapens en gereedschappen, die
men erin aantreft.In de oudste aardlagen

kalkgeraamten der kleine zeedieren in zee

vindtmen bi
jdeoverbli
jfselen vandieren,

te midden van de koolzure kalk in het

VUURTANG-VIJS
welke in hetbegin van den i
jstijd hebben
geleefd, alleen ruw behouwen gereedschap. In dejongere l
agen vindtmenfi
jn

zeerhard i
jzer.Deze zi
jn in,Indië zwaar

aardlagen vindt m en dezelfde ontwikkelingstrap van de.bewerking van de vuursteen.In rotsholenvindtmen ruw bewerkte

breking (voorlenzenh
..ZieNintglas.

vuursteen bij geraamten van den holen-

lange tang met platte of holle bekken,

beer,den holenleeuw en den mammouth,

waarmede de smid zi
jn werkstuk uithet

dieren uit den i
jstijd. Aan oevers van

vuur haalt en op het aambeeld kantelt
voorde bewerking.De bekken hebben een
verschillenden vorm,zoodattotde smidsuitrusting tientallen van vuurtangen behooren.

bewerktebijlen, priemen, messen,vi
jlen
en pijlspitsen.Bi
j gelijken ouderdom der

rivieren vond men echter veel beter

bewerkte vuursteen bi
j beenderen van
ni
jlpaard,oeros, rhinoceros, dieren, die
in den warmen tusschentijd van den
i
jstijd,dus veellater,hebben geleefd.In
grotten van Frankri
jkheeftmen lagen van
overbli
jfselen, samen van 9 Meterdikte
gevonden. Die lagen Nvaren van elkaar
gescheiden door lagen zonder resten.

Juistzulkelagenvan geraamtenen wapens
zijn leerzaam voor de bepaling van den
ouderdom . De vuursteenen, welke men

vond op deheidevan Elspeetbi
jHarderwi
jk en van Budel bi
j Eindhoven zi
jn
bewerktin den tijd van 10-25 duizend
jaar vöör Chr. De hunnebedden zi
jn
jonger:2-5000jaarv.Chr.Evenouda1s
de hunnebedden zi
jn de klokvormige
bekersvan steen (voorden vorm zie afb.
blz.262)en bewerktevuursteen,gevonden
te Rijkholt in Z.Limburg.Vindt men
gekraste teekeningen op rendierhoorns

bi
jvuursteenen,dan zi
jn die van jonggn
datum .

belast, in verband met belasting op de
lucifers.
Van vuursteen maakt men Pintglas, een
heldere zware glassoort met sterke licht-

Vuurtang (smederij). Smeedtang. Een

Vuurvaste steen. Steen tegen hitte en

scheikundige inwerking bestand. Terwijl
vuurvast aardewerk niet mag springen,
wanneer men het op het vuur plaatst,
stelt men aan vuurvaste steen andere
eischen.De steen mag niet week worden

bijzeerhooge temperatuuren moet ook
bestand zi
jn tegen scheikundigeinwerking

van het vuur. W i1 men steen met zeer
hoog smeltpunt maken,dan moet deklei

witen zuiverzi
jn.Koolzure kalk en ijzer

in de klei, waaruit de steen gebakken
zalworden,veroorzakeneenlaagsmeltpunt.

M enbaktdaarom vuurvastesteenuitpi
jpaarde, (kaoli
jn of porseleinaarde), die

uitzuiveraluminiumoxydebestaan.Tegen
krimp wordt die klei vöör het bakken
gemengd met gemalen vuurvaste steen,
afkomstig van mislukte baksels.

In 1816 kwam men totdeovertuiging,dat
reeds lang vöör de schepping vanAdam ,
menschen hadden geleefd en dat het

Vuurwerker (smederil). Vuursmid.In

menschdom zeker wel 6000 jaar moest
zi
jn.Thans weten wi
j metzekerheid dat

Devuurwerkersmeedtop hetaambeeld het
kleinewerk.Degrofsmid bewerktdezware

het menschdom zeker eenige honderd-

duizenden jaren oud is. Of reeds vöör
den i
jstijd menschen geleefd hebben,is
nog alti
jd nietzeker.Men heeft stukken
vuursteen gevonden in aardlagen, welke

vöörden ijsti
jd gevormdzijnen sommigen
meenen,datuitden vorm dervuursteenen
is op te maken, dat een menschenhand
die zoo gemaakt moet hebben. Anderen

betwi
jfelen dat.

Vroeger gebruikte men vuursteen voor
ontsteking van geweren;nu gebruikt men

fabrieken splitst men de werkzaamheden

in de smederijin vuurwerk en bankwerk.
stukken,zooalskrukassen en drijfstangen
met behulp van stoomhamer, valhamer
of smeedpers. Vuurwerker en grofsmid
doen dus het vuurwerk. De bankwerker

staataandewerkbankenbewerkthetijzer
koud (vijlen,zagen,hakken).
Vijs.Een vijsiseen schroefen een moer
(Fr.vis).In Vlaanderen noemtmen een
moer altijd zoo.Voorts is een vijs een
inrichting om gelijmde planken op of
tegen elkaar te persen en z66 te laten

knalkwik.De zgn.vuursteentjesdertegen-

drogen. Een vijswordtook welsergeant

woordige sigarenaanstekers bestaan uit

genoemd.

VIJZEL-W AGENSCHOT
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een watermolen,bestaande uiteen houten

W aardenhout. Het hout van een soort
wilg,die op uiterwaarden groeit en ook

schroefvan 1,5 Metermiddellijn,schuin

rijshout ofruwbastgenoemd wordt.Het

Vijzel (waterschroef). Onderdeel van
gesteld in een mantel.Door draaien van
de schroef wordt het water omhoog

gebracht.Tonmolensen vi
jzelmolenszijn

houtvandezen wilg isvoorhoepelsminder
geschikt, omdat het te weinig buigzaam
is.M en gebruikthetin waterwerken voor

zeeroud en berusten op een uitvindingvan

horden,rijsbeslag,zinkstukken.

Archimedes. Zi
j worden veel gebruikt
voorhetverwijderen van grondwater uit
bouwputten.Een tonmolen bestaatuiteen
schroef,in de lengterichting aangebracht
in een ronden m antel. De mantel draait

mee.Bijvijzelmolensstaatde mantelstil

W aardsm an.De naam van een bestuurs1id van een polder in Zuid- en NoordHolland. De waardsman wordt gekozen
uitde ingelanden.

en draait alleen de schroef.

Waarloos (scheepvaart).W ordtgezegd

Devi
jzelmolenszi
jn latervervangen door

Vijzel(dommekracht).Een hefwerktuig

van alles, wat wordt meegenomen, om
onbruikbaar geworden voorwerpen te vervangen;reservevoorwerpen;zaken in voorraad.W aarloos anker, borganker. W aarlooze ketting,borgketting.

voor zware gewichten. Het woord is
afgeleid van het Fransche ,,vis'',schroef.
In Vlaanderen noemt men een moet een

N/abber (vinkenbaan).Een lange lijn,
die op den grond ligt en de slagnetten

vi
js.
Een vi
jzelheeft een zware schroef met

met den uitkijkpost van den vogelaar

schepradnaolens, nnaar tegenwoordig is

rnen weer tot vi
jzelnaolens teruggekeerd.

vierkanten draad,draaiend in een bronzen
schroefgang.De schroefgang bevindt zich
in een blok,datop een stoelrust.Doorde
schroef te draaien,kaat deze langzaana

omhoog.De naam vi
jzelwordtook voor

verbindt.Aan het einde van denwabber,

bij de netten, zijn vinken vastgemaakt.
Nadert nu een troep vinken de netten,
dan trekt de vogelaar aan den wabber,
devinken gaan:adderen en lokken daarmee

devrijevogels.Dewabbervogelsbezwijken

anderehefwerktuigen gebruikt.Zoo spreekt

na eenige dagen. Het gebruik van den

men van een hydraulische vi
jzel,terwijl

wabberisthansbi
jdeW etverboden.

deze geen schroef heeft, doch een goed
sluitenden zuiger,passend in een cylinder.
In hetFransch spreektmen van cricà vis.

Wachtbed (tuinbouw).Hetbed,waarin
gezaaid wordt.Later worden de plantjes

uitgepoot.W achtbedden worden gebruikt

Vijzel(mortier).Een koperen ofijzeren

trechtervormig vat,waarin men met een
knotsvormigen stamper stoffen tot poeder

kan wri
jven.Vijzels van porcelein,komvormig,noemtmen gewoonlijkmortieren.
W aalsteen (bouwkunde).Baksteen van

de afmeting 21Jx 10*
ax 5*
:cM.Deze
bakt men, behalve aan de W aal,ookaan

den Ri
jn en den Ilsel.
Ri
jnsteenheeftdematen18 x 8 x 4I
acM.
Ilselsteen 16 x 7 x 4 cM .
W aard. Landstreek,geheeldoor rivieren

ingesloten (deTielerwaard,deBommelerwaard, de Alblasserwaard, de Lopiker-

waard,deKrimpenerwaard).Verder:stukken buitendijksch land langs een groote
rivier, uiterwaard.

bijsla,kool,andi
jvie,somsook bijerwten
en tuinboonen.

W achtdeur (m olenaar).Dedeuraanden
uitlaat van een schepradmolen, welke het
water doorlaat,als de molen draait,doch
zich sluit,als de molen stilstaat.

Wachtschip (visscherif). Politiekruiser,
visscherijkruiser.Rijksvaartuig,belastmet
hetpolitietoezichtop de visscheri
jop de
Noordzee.

Wad.Ondiepeplaatin zee,welkebi
jlaag
watergedeeltelijkdroogvalt.Tusschen de
wadden zi
jn geulen,doordegetijbeweging
gevormd.

W agenschot. Zeer fijn eikenhout, dat
voorbetimmeringenenvoorfi
jnemeubelen
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gebruikt wordt, en ook als opleghout
dienst doet. De mooiste, rechte, regel-

matig gegroeide stammen met fijndradig
hout worden overlangs door het hart
gekloofd.Dan worden van de half ronde
stukken ook de spitsekanten doorklooven

hetkernhout,een vierde van den geheelen
stam, is voor potloodhout geschikt. De
rest is afval, waaruit men een vluchtige

oliemaken kan (afb.blz.566).

verwijderd. De stukken, die ongeveer
vier Meter lang zijn, worden daarna in
planken gezaagd, loodrecht op de vlakke
kant. Die planken hebben slechts aan

één zi
jdespinten hethartzitnietin het
midden, doch zijdelings. Dit hout is
weinig aan trekken onderhevig. De naam
geeft het voornaamste gebruik reedsaan,

wantwagenschotbeteekentwandschottweeg
is wand).W agenschot wordtin onsland
nietnxeergezaagd.Hethoutkomtgezaagd
uitRiga.Vroegerringde men de stammen

(eenringvormigstukschorswegnemen),om
den boom dooruitdroging telaten sterven,

voordatmen hem velde.De fi
jnheid van
hethout,derechtdradigheid en de betrek-

keli
jke zachtheid maken,dat het wagenschotbeterdangewoon eikenhouttebewer-

W akels.

ken is. Kleur en teekening zijn fraai,
zoodat het voor blank werk zeer geschikt

is.Depri
jsisongeveertweemaalzoohoog
als van gewoon eikenhout (200 gulden
tegen 100 gulden de kub M eter).W rak
wagenschot is wagenschot m et kwasten.
W agenwielooren.In Transvaalde naam
voor afstaande ooren.

W aggen.Houten kooien,van spi
jlen gemaakt,om er ganzen in op te sluiten.

Wak (kaasmakerij).W alk.W ater,waarmededefi
jngesnedenlebmaagisuitgetrokken.W ak dient,om dekaasstofin demelk
te doen stremmen.

W akel (plantkunde). Jeneverbes. De
eenige naaldboom,die bijonsinheemsch
is.M en vindtwakels op vele heidevelden :

W alharing.Engelschewalharingisharing,

dietegen Novembernabi
jden Engelschen

wal gevangen wordt. Deze soort is wat
kleiner dan die van de open zee. W alharing wordt gerookt.

W alkapitein.Iemand,die toezichthoudt
op den dekdienstvan de schepen van een

grootereederi
j,alsdieschepenbinnenzi
jn.
Veelal is hij een oud-zeekapitein. Bi
j
visschersschepen spreekt men van ,,walschipper''.

Walken (lakenbereiding).Vollen,kneden
met olie,om de wolvezels te vervilten en

in elkaar te doen gri
jpen. Een walkmolen is een volmolen. W alken is ook

kneden van aarde (pottenbakkerij)en van
huiden.W alkleer.
W alm achinist.Iemand in dienstvan een

zi
j hebben meestal den kegelvorm. Bij
boomkweekers zijn verscheidene soorten
verkri
jgbaar.DeVirginischewakelofroode

reederij,die aan hethoofd staatvan het
technisch personeel der schepen. Hi
j

ceder wordt voor potloodhout gebruikt.
De potloodfabrikantFaber te Neurenberg

houdttoezicht op de herstellingen aan de
scheepsmachines en op de aanvulling van

heeft in hetjaar 1870 een groot aantal

machinekamerbehoeften.Hi
jgaathetkolen-

van die ceders aangeplant. De stammen

verbruik na en regelt de bevordering der

zi
jn echterdun gebleven.Amerika levert

machinisten. M eestal is hi
j een oud-

groote hoeveelheden van dit hout.Slechts

hoofdmachinist.

W ALSCHOT- W ANDLUIS
W alschot.Spermaceti.In een holteboven
den schedelvan den potvisch vindt men
een olieachtige vloeistof: het walschot,
datzich ook bevindtin een kanaal,datvan
den kop naar den staart loopt en verder

in zakjestusschen hetspek.Die vloeistof
vertoontbijafkoeling vetachtigekristallen
van een zuiver witte kleur. Deze witte

stofsmeltbij50graden enwordtgebruikt
VOOr Pommade, Crème Cn VOOr Ztliver
witte kaarsen. Eén enkele potvisch levert
eenige duizenden kilo's walschot. Ook
in het spek van den Groenlandschen
walvisch vindt men deze stof

Wam (veeteelt).Kossem.Huidplooiaan
den hals van runderen en konijnen.Bij
sommige runderrassen is de kossem zeer
lang.

Wan (landbouw). Oorspronkelijk was
een wan een platte schotelvormige mand
van gevlochten teenen,waarmede het pas
gedorschte graan, door opwerpen en opvangen in den wind,van kaf werd gezui-
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boonenstaken gebruikt worden. M en
spreekt in den houthandelook van wan-

schroten (waanschroten),wanrichels,wanhout,de wane kant van een plank.W an-

ruimteis schadelijke ruimte.
Wapdluis. W eegluis, bedwants (weeg
beteekent houten wand) (afb.blz 568).
Dewandluisiseen snelloopend,bruinrood,
behaard insect van 5 mM lengte, dat
behoort tot de halfvleugeligen en tot de
familie derwantsen,waarvan er een groot
aantalsoorten bestaan,die echter meestal
niet in onze huizen komen.De bladluis,
de frambozenwants, de appelwants en de
bloemenwants behooren ertoe. W antsen

gevenaanvruchteneenwalgeli
jken smaak.
Dewandluizen hebben öökdeeigenaardigheid,om wanneer hun lichaam aangeraakt

wordt,eenwalgeli
jkengeuraftegeven:dat
ishun verdedigingsmiddel. Zi
j vestigen
zich gaarne in slaapkamers, in donkere
reten van ledikanten,en van houtenwanden ofvloeren,en verder achter behang-

verd (afb.blz.513 en 567).In denAch-

sels.Overdag zietmen zeniet.Zi
jvoeden

terhoek wordt deze wan nogwe1gebruikt;
echter is ze tegenwoordig algemeen vervangen door den wanmolen, waarmede
men het graan zeeft en schoon blaast.

kippen.Zi
j steken in de onbedekte huid
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jn dan zeer
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jeukende vlek door het speeksel,dat de
luisin de huid heeftgebracht.Zijleggen
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jfje

z/sje.%Te.o$xJ+,4. %.$keyum$:e,a%zX
xe$

goed gevoed is, legt het van M aart tot

-

1'
J.
Ize.
e

%'

van den mensch, hebben zich na drie
ontstaat op de gebeten plaats een roode

G

* k&.
y
1'
K.
,z@#:'x
i
>*
'

>

zich met bloed van menschen, duiven,
nestvogels onder de pannen, muizen en

Junivier eieren op een dag.Is het huis

r,
ee =
a
-r za
, .k$
' *
x &',e< ke.,'
X
..u
'' x
w 6l
rl'
ezo
.'
o
.*.
%<T.
'a
Cê+
h
e*
.w.
%*#'
'/
i
.v%'
a.
î'v.y.*.
+ ..xx:w+:'h a'bA

$
*h#s..2 .p
%%
z
t'
'
'@
..
Vx5x
&
.gV#
:
'%.
g
%.
s
z
.'
e.
.Q
Fs
$w
.
%
ste
e
'(r+
>%Xw a% ; ' a
'*$%<e: 4.
>
*
x.'eTa % .
e.2',
.
e .'kj
.%%.
e e'vAv zxuu,.p:
a.

.' * %
h

centraal verwarmd,dan komen de neten
in zesdagen uit,anderspasnadrieweken.
Delarvenm aken een onvolkomengedaanteverwisseling door en na een paar vervel-

lingen gelijken zij geheelop de ouden.
Gaarne kruipen zijnaarde bovenverdieping,indien daarduiven gehouden worden

(in Duitschland ishethouden van duiven
in woningen verboden). De vogelwants

<- '

W an. Verkeerd, waaraan iets ontbreekt.

isna verwantaan onze wandluisen wordt
eveneens in huizen aangetroffen,wanneer
er vogels onder de pannen of duiven op
den zolder huizen. Duiven- en kippenhokken zitten er soms î66 vol van,dat
de wanden een bruinroode kleur hebben.

W anne (wane) latten zi
jn latten met

Ir. Frankrijk en België komen wantsen

wankanten, die in houtarme streken als

vakervoor dan hierte lande.

Nvan.
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Indien men na den koop van een huis
ontdekt,daterzichwandluizeninbevinden,
dan is dat een rechtsgrondom ontbinding
der overeenkomst te vragen.

behandeling van de zeilen,dusvoortakels,
vallen,schooten.

Erzijn veelbestri
jdingsmiddelen in den
handel.Zeep en waterzi
jn debeste mid-

steunen.

delen.Hetnieuwste is zeepwater meteen

zijn de visschers,die devleetinhalen en
schotters zijn de visschers,die de vleet

aftrekselvan verschinsectenpoeder(kamillen).Dezevloeistofmoetmeteen sproeier
in de reten geblazen worden. M eestal

zi
jn diemiddelennietafdoende.Een huis,
dat sterk met wandluizen is bezet, kan
nietafdoend ontsmetworden met gewone
middelen.M en heeftdan dekeustusschen
afbreken of ontsmetten met blauwzuur.
Het gebruik van blauwzuur is echter,
wegens het groote gevaar, slechts aan

jf
bi
jzondere persohen toegestaan. Na vi

weken moetde zuiveringherhaald worden,
om hetnageslachtte dooden.

In denlaatstentijd heeftmen hetnutvan

wandluisetende insecten bestudeerd. De
boekenschorpioen is zulk een diertje.
Hetheeftgroote scharen,waarmee het de

wandluisvastgri
jpt.De zgn.roofwantsen
eten ook insecten, maar zi
j vermenigvuldigen zich te langzaam.In Griekenland
leefteen wandluisetende spin,dieeen huis

in 1*
! jaarvan wand
luizen zuiveren kan.
.
Het ls niet bekend,of deze spjn zjoh jn
ons klimaat snelgenoeg vermenigvuldigt,
en den winter doorkan komen.

Onderw'
antenverstaatmeninhetbi
jzonder
de ijzerdraden,welke den mastzijdelings
Vischwantis hetvischtuig.W antstaanders
schieten.
##Van wanten weten'' zegt men thans.

Vroeger sprak men van ,,zijn wanten

kennen''*

W antsen. Een groep van platte, halfvleugelige insecten,waarvan de bekendste

zijn:de weegluisin de huizen (weeg =
wand),de bladluis,de frambozenwants,
die aan de frambozen een walgeli
jken
smaak geeft,de bloemwants,diemetzi
jn
zuigsnuit den bloemknop beschadigt en
oorzaak is,dat de bloem scheef uitkomt.
Tot de waterwantsen behoort de waterschorpioen,dieinsecten aanvalt;aquarium-

diertje.
Wantslag (touwwerk). Gewoon touw.
Hennepvezelswordengesponnentotgarens.
Een zeker aantal garens wordt geslagen
tot een streng. Drie strengen worden
geslagen totwantslagen drieofviertrossen
wantslag tot kabelslag.

W antslagisrechtsgedraaid(metzon mee).

Warande. W andelpark. Eigenlijk diergaarde (,,waren'' is verzorgen, in acht
nemen).In het Saksische deelvan ons

land spreekt men van ,yzich waren voor''
dat is:oppassen voor,zich in achtnemen

voor, mijden. W aar oe! Pas op! Vrijwaring = waarborg. W aarnemen. Een
veranda is een open uitbouw.

Waring (scheepsbouw).W egering,wegers.Overlangsche planken aan debinnen-

zi
jdevan den romp van een houten schip,

Want (zeilvaart). Men onderscheidt

tegen de spanten getimmerd,om - te
zamen metde kiel- hetvaartuig in de
lengte meer stevigheid te geven.
Balkwegersbevinden zich langshetboveneind derspanten,dichtonderhetdek dus.

staand want en loopend want. Staand
want of staand tuig steunt de masten,
boegspriet, stengen. Loopend want of

zwaarder dan de overige wegers. Kimwegers bevinden zich ter hoogte van de

loopendtuigzijn deli
jnen,noodigvoorde

kim van hetschip (dekromming van den

W eegluis.

Zijdragen debalken van hetdek en zijn

W ARM BEITEL- W ASCHPOEDER

569

alleen om de lading van den scheepsromp

In Engeland echter fokte men de Oostersche rassen zuiveren hieruitishetbekende
Engelsche volbloedras ontstaan. In onze
provincie Groningen fokte men veel

scheepswand). Bij groote schepen van
ijzer heeft die wegering geen beteekenis
meer voor de stevigheid.Zij dient dan
af te houden.Bij schepen,welke alleen

warmbloedigen (halfbloedigen): Olden-

stukgoed vervoeren.. isgeen dichte betim-

burgers, Holsteiners, Oost-Friezen voor

mering noodig en zijn latten voldoende:
wegeringlatten.Somszijn destalenspanten

legeren rijtuigpaarden.Het Friesche en
hetIerscheraszijnookuitdezekruisingen

niet met hout,doch met stalen platen
bekleed.
Ook noemt men de loopplanken,welke
in het gangboord liggen, de waring of

legwegering (afb.blz.99).
Warmbeitel(smid).Schrootbeitel.Stokbeitel.Een beitel,om gloeiend ijzerafte

ontstaan.Tegenwoordig worden in Groningen in hoofdzaak Oldenburgers en

Gelderschewarmbloeden (halfbloeden)gefokt.
W arm oes.

Groente. W armoestuin :

groentetuin.Voorvijftigjaarwashetwoord
nog algemeen.

hakken. Het werktuig is van een houten

steel voorzien en gelijkt op een hamer,
waarvan de kop niet op de gewonewijze

W arren (visscherij). Vermengen van

Dat aambeeldje heefteen scherpen kant,
waarop hetgloeiende stuk ijzergelegd en

de pas gevangen haring met zout. De
haring wordt aan boord in den warbak
metzoutbestrooid en daarna door elkaar
gewerkt met den war sleutel.Hierdoor
wordt de visch aan alle kanten met zout
bedekt; zonder zout zott de visch aan
elkaar kleven en minderwaardig worden.
Indien de haring niet goed geward is,
komen er weeke plekken op.

Een koudbeitel dient om koud i
jzer af

W arrig (timmerman).Een war iseen

op den steel zit. De kop is een beitel,
waarvan de scherpe kant in het vlak van
den steel ligt. M en slaat op den kop.
In plaats van een warmbeitelgebruikt

desmid ook weleen aambeeldje,datpast

in een gatvan hetgroote smidsaambeeld.
doorgeslagen wordt.

te kappen. De steelervan is los om den

kop bevestigd,waardoorbijhetslaan de
steelniet meetrilt.

kwastin hethout en warrig wordtgezegd
van hout,dat niet recht van draad,niet

goed te spli
jten,nietgoed te schaven is.
W arrig hout isgeschiktvoor draaiwerk.

W arm bloedige paarden. Het warmbloedige rasstamtuithetOosten.In onze
streken hoort hetkoudbloedige rasthuis:
groote,langzaamgaande dieren met zware
spieren en grofbeenstelsel.In den Ridder-

ti
jd bezigde men uitsluitend deze zware
paarden, passend bij het zware harnas.
Reeds in den tijd van de Kruistochten
hadmenkennisgemaaktmetdeveelfi
jnere
Oosterschepaardenydoch pasindenRenais-

sanceti
jd,toendetoernooienplaatsmaakten
voordehoogereri
jschool,waarbijmenzich
kleeddein zijdeen :uweel,gingmen aan

W artel.Draainagel.Een schalm uittwee
deelen bestaande, die ten opzichte van

elkaar draaien kunnen. De wartel(er is
er maar één in een ketting) verhindert,
dat de ketting in elkaar draait en komt
voor in hondekettingen, stierekettingen,

ankerkettingen (afb.blz.265).

Verderspreektmen van wartelen wartel-

moer bi
j soortgelijke inrichtingen: een

wartelmoer is een koppelmoer om twee
metalen buizen aan elkaar te verbinden.

Eenom eenloodrechtepindraaiendrolletje

het paard geheel andere eischen stellen,
waaraan de Oostersche paarden veelbeter
voldeden.Zoo werd ook hier te lande het
warmbloedige ras ingevoerd,paarden met

ondereen zwaren stoelofondereen piano
noemtmen ook weleen wartel.

fijne koppen,fijn,hard beenstelsel,sterke

soda,datminderdan 30 % vetzuur bevat.

spieren zonder vetaanzetting. Door kruising met dit ras werden ook de paarden

in onze gewesten veelfijner van vorm.

W aschpoeder.Een mengselvan zeep en

DeW arenwetbepaalt,datzulkeenmengsel
niet onder den naam zeep verkocht mag
worden.

W ASM OT- W ATERHOL

Wasmot (bilenteelt). Insect, dat haar
eieren in de bijenkorf tusschen en op

de raten legt.De rupsen,die zich uitdie
eieren ontwikkelen, vreten de raten op.
M en herkent ze aan het spinsel,datze

maken.Hetbijenvolkisonrustigenkwaadaardig,alserwasmottenin den korfzijn.
x
t
Water (weverij). Golvende weerschijn
Van geWeven stoffen. M oiré: gewaterde

stof.Menvergelijktdaarbi
jdenweerschi
jn
met dien van het wateroppervlak.
M en spreekt ook van y,een diamant van
het zuiverste water''.

W ateras (molenaar). De as van het

datmen in den handelkoopt,iseen droog
poeder,dat33---66 % natriumsilikaatbevat.
M en kan hetook opgelostkoopen.In W inschoten is een fabriek voor waterglasbereiding.
W aterglas wordt voor vele doeleinden
gebruikt.M en maakterdekrietenrolprenten onbrandbaar mee;er wordt een soort-

li
jm van gemaakt;men smeerthet,met
kri
jt en zinkwit vermengd, op glazen
fabrieksdaken om de zon te keeren.M en
mengt in cement 10 % kaliwaterglas,
om betonnen vloeren hard te maken;men
mengthetmetaardvervenom op kalkmuren
te schilderen. De laatste toepassing van

scheprad van den molen,in tegenstelling
metdeas Aran dewieken:de wiekenas.

waterglasisdiebijhetheieninslappezand-

W aterbreuk (heelkunde). Ophooping

kri
jgen.Men spuitdan een waterglasop-

van vloeistofin den scheederok,hetomhulsel van den zaadbal; een onschuldige

afwi
jking.
W aterchinees.Een van de leden van een

stam Chineezen in Kanton (havenstadvan
China), die in woonschuitjes op het
waterleven.Zi
jkomen weinig aanwa1en
de stam isweinig in aanzien.

W atergas. Een brandbaar gas, dat ontstaat,wanneer waterdamp over gloeiende
kolen geleid wordt. Het wordt soms in
plaats van lichtgas gebruikt op plaatsen,
waar geen gasfabriek is.De bereiding is
goedkooper dan van lichtgas en daarom
mengen vele gasfabrieken hetlichtgasmet
watergas.Hetiseen mengselvan waterstof

en koolmonoxyde (kolendamp). Hetheeft
minder verbrandingswaarde dan lichtgas.

Daarom voegtmen erwelgassen bij,die
men verkrijgtdoorverhitting van gasolie,
waardoor men bovendien aan hetgas een
onaangenamen reuk geeft, hetgeen als
waarschuwendeeigenschap een voordeelis.

lagen,waar de heipalen den ondergrond
niet kunnen bereiken en geen vastheid

lossing en een chloorkalkoplossing in het
zand. Het kiezelzuur verbindt zich dan
met de kalk en bindt de zandkorrels tot
een stevig geheel.Algemeen iswaterglas
ingebruik,om ereieren inteverduurzamen.
M en verdunt daartoe de in den handel

zijnde oplossing metevenveelwater. In
dieoplossing groeien debacteriën niet en
de eieren kunnen er negen maanden in

goed blijven. Droog waterglas heeft de
neiging, den kristalvorm aan te nemen
en daardoor te verweren.

W aterglaslijm,kantoorli
jm bestaatuit 25

deelen waterglas en tien deelen suiker;
men verwarmtdatmengselopeen waterbad

tot60 graden en verkrijgtdan een goed
plakm iddel.

W atergraaf. Voorzitter van een waterschapsbestuur.HoeweldeW etallepolders,

heemraadschappenendijkstoelenonderden
algemeenen naam Van waterschappen ver-

meldt,bli
jven toch deoudenamen en die

W aterglas. Een glasachtige stof, die in
water oplosbaar is. Indien men kiezelzuur

der bestuurders voortleven. Zoo spreekt
men nog in vele waterschappen van
watergraaf voor voorzitter van het waterschap,vooralin hetOosten en Zuiden des

(zand of vuursteenpoeder) met soda of
met potasch smelt,verkrijgt men water-

lands,terwi
jlmenin hetW estendenvoorzitter met,,dijkgraaf''betitelt.Dewater-

glas,datiskiezelzure natron ofkiezelzure
kali. Het verschilt scheikundig slechts
hierin van gewoon glas,dathetgeen kalk
bevat. Verbindingen van kiezelzuur met

graaf van hetwaterschap De Berkel, De
Schipbeek,enz.

natron en kalk zi
jn onoplosbaar in water
en vormen hetgewone glas.Hetwaterglas,

Waterhol (bouwkunde).Halfronde uithollinglangsdeonderzi
jdevanoverstekende
deelen van den gevel, zooals kozijnen.
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dorpels en kalven (houten regeltusschen
deur en bovenlicht).Dieuithollingdient,

W aterpokken (geneeskunde). W ind-

om het water te dwingen afte druppelen
en niet langs muur of deur te vloeien.
Een dorpel met een waterhol heet een
waterdorpel.

besmetteli
jkeziekte,welkesomsheerschend

W aterkanker (geneeskunde).Voortvre-

waterpokken lijdt, met koepokstofinent,

tendezweerin hetsli
jmvliesvandewang,
gepaard gaande met versterf van weefsel.
De ziekte iszeldzaam ,komthet meest in

pokken. Zeer goedaardige, doch zeer
is.M etechte pokken hebben waterpokken
niet te m aken. Nimmer zullen door
besmetting metwaterpokken echte pokken
ontstaan.W anneer men iemand,die aan

za1 er een gewone.koepok ontstaan,

terwi
jlbi
j een poklijdereen enting geen
gevolg zalhebben.Terwi
jlmen bi
jechte

kuststrekenvoorbijslechtgevoedekinderen

pokken een groot aantal puisten op het

na m azelen, roodvonk, klierzucht. Het
wezen derziekte is niet bekend; meestal
volgt de dood.

pokken er slechts een klein aantal aan.

Waterlijst(bouwkunde).Eenuitstekende
lijstofrandvan baksteen aan oudegevels,

aangebracht, om te verhinderen, dat het
regenwater langs de geheele hoogte van
den gevelstroomt.

W aterm erk.Gescheptpapier ofhandpapierwordt meteen raam meteen bodem
van kopergaasuit depapierkuip geschept.
Het water loopt er uit en de papierstof

bli
jftop hetkopergaasliggen.Indien men
nu dunne koperdraden als een merk door
het gaas vlecht, verkri
jgt men daarvan
een afdrukop hetpapier,datopdeplaatsen
waar de koperdraden liggen,watdunneris
dan daarnaast.Dieafdrukishetwatermerk.

Bijbankpapierishetwatermerkzeeringewikkeld gemaakt,om een waarborg tegen
vervalsching te scheppen.

W aterm ortel.W aterkalk.M ortel,dieook
onder water hard wordt.Gewone zuivere
kalk verhardt zeer langzaam aan de lucht
en we1 door inwerking van koolzuur uit
de lucht en vorming van harde koolzure
kalk. De verharding gaat veel sneller en
volkomener, wanneer de kalk oplosbaar
kiezelzuur bevat, waarmede de mortel
onoplosbare dubbelsilikaten vormt. Som mige kalksteensoorten bevatten van nature

reeds kiezelzuur, en bijhetbranden van

de kalk,wordtdatkiezelzuurgeschikt,om
zich metkalkte verbinden. M en kan ook
kigzelzuur in den geschikten vorm later

bijdekalk voegen,alstrasofalscement
(Deze stoffen zi
jn ook niet anders dan
gebrandeklei,leem en kalk.).

gelaat zal vinden, treft men bi
jwater-

Kenmerkend voorwaterpokkenzi
jn:blaartjesop hetbehaardehoofd.
De ziekte begint twee weken na de be-

smetting met lichte koorts, pijn in de
ledematen en roode vlekjes op borst en
rug,diein blaartjesovergaan.Deze blaartjes verkeeren niet in hetzelfde tijdperk
van ontwikkeling:zezijn verschillend van
grootte en men vindt er halfverdroogde

onder.Bijechtepokkenzalmendatnimmer
aantreffen:deblaartjeszijndan allegeli
jk
enhebben ookdikwijlseen del(een navel,
een inzinking).
De ziekte komtveelalbijkinderenvoor,
omdat volwassenen meestal de ziekte in

hun jeugddoorstaan hebben en onvatbaar
zijngeworden.De kinderen zijnerweinig
ziek van.
De duur is veertien dagen;in enkele ge-

vallen ietslanger, doordat de blaartjes
besmet worden en gaan etteren. Een bad
isdaartegen een goed voorbehoedmiddel.
Omdatgevallenvan waterpokkenengordel-

roos vaak tegelijkerti
jd voorkomen,vermoedt men, dat beide ziekten dezelfde
oorzaak hebben.De verwekker is echter
onbekend.

Waterpoort (scheepsbouw). W anneer
een schip een hooge boeiing(opstaande
rand)heeft,kan hetzeewater,datop het
dek valt,niet vlug wegstroomen.Daarvoor
dient de waterpoort: een deur in de
boeiing, die naar buiten geopend kan
worden.

W aterpijpketel. Stoomketel, waarbi
j de
vlam en de verbrandingsgassen tusschen

pi
jpen doorgaan, waarin het ketelwater
verwarmd wordt.Bi
j vlampijpketelsgaan
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vlam en rookgassen door de pi
jpen,die
doorketelwateromspoeld worden.W ater-

pijpketelskrijgen vlug stoom en zi
jn om

deze reden algemeen op oorlogsschepen
in gebruik.Voorketelsmethooge spanning

(voorzittervanhetbestuur),vanheemraden
enhoogheemradentbestuursleden),vanhet
gaardeboek(denleggerofhethoefslagboek),
waarin de regeling derlasten,het bundergeld wordtaangeteekend.

komenalleenwaterpijpketelsinaanmerking.
Waterschout. Rijksambtenaar, die toeWaterschap. W ettelijke naam voor een

lichaam,datin een.bepaald gebied dezorg
heeft voor waterloozing, waterkeering,
Wegen en bruggen, een en anderOnder
het toezicht van de Provinciale Staten.
Dezehebben hetrechtnieuwewaterschappen op te richten en bestaandeafte schaffen.De W etbepaalt,dat een voorstel,om
een waterschap op te richten nietwordt

behandeld, voordat de ingelanden (dat
zi
jn de eigenaars der landerijen in een
gebied)hun bezwaren tegen hetvoorstel

zichthoudtop demonsteringderzèelieden.

Hi
jwaarmerktdehandteekening van den
gezagvoerder op de gedragsboe/jesder
opvarenden.Hi
jishoofdvan dezeepolitie

en handhaaft de orde van hetscheepsvolk
in dehavens.Ten overstaanvan den waterschout heeft de monstering der zeelieden

plaats.Hi
jmaaktdemonsterrolop.
De oorsprong van dit ambt dagteekent

reeds van 1554,in den ti
jd,toen bij de

hebben kunnen inbrengen. De Staten
stellen het reglement van het waterschap
vast,datvoorhetoverigegeheelzelfstandig
werkt.De waterschapskosten worden bestreden door een omslag over de inge-

drukke scheepvaart van Amsterdam ongeregeldheden tusschen matrozen, schippers
en reeders veelvoorkwamen. De waterschout moest dan de orde handhaven.
In 1861 werd voor heteerst bepaald,dat
de monstering der schepelingen ten over
staan van den waterschout moest plaats

landen (waterschapslasten).

hebben. Sedert 50jaariste Amsterdam

Soms liggen er kleine waterschappen,die
dan polders heden, binnen het gèbied
van een grootwaterschap en welin geval-

en te Rotterdam de waterschout volambtenaar.

len,dat er bijzondere belangen zijn te

Waterslag (stoomwerktuigen).Storing

behartigen of wanneer de taak voor het
groote waterschap te zwaar zou worden.

in den gang van een stoommachine door
ophooping van waterin destoomleidingen
en in de stoomcylinders. W ordtplotseling
veelstoom in een koudeleidingtoegelaten,
dan verdichtdie stoom ten deeletotwater,
dat metkrachttegen de bochten slaat en
de leiding kan doen scheuren.Bevindt
zich waterin een stoomcylinder,dan kan

In Noord-Holland zijn eenigewaterschappen verdeeld in bannen.De banbesturen

zi
jn belast met het schoonhouden der
slooten en het toezicht op wegen en
bruggen.
D e ingelanden kiezen het waterschaps-

bestuur. Bi
j enkele waterschappen ge-

dezuigerzijneindstandnietbereiken.Het
isdusnoodzakelijk,datbi
jtijdshetwater

Dewaterschappen zijnin den regelbelast
methetonderhoud der di
jken.Sommige
worden onderhouden doorhetRi
jk,som-

door de veiligheidskranen wordt afgetapt
of met stoom wordt weggeblazen,anders
springen stoombuizen of het deksel slaat
van den stoomcylinderaf.
De knallen,die men soms in de leiding
vanlage-druk-stoomverwarminghoort,worden ook doorwaterslag veroorzaakt.

schiedtdat door den Koning.
Er bestaat een strafrecht voor waterschappen.

m ige door partikulieren,hetgeen samen-

hangtmetdegeschiedenisvan den di
jk.
W aterschappen zijn van ouds bekende
instellingen; eerti
jds droegen ze andere
nam en : heemraadschappen, hoogheem-

W aterslot.Een inrichting,waarmede men

eengasdichteafsluitingverkrijgtdoormid-

raadschappen, polders, dijkstoelen, dijkbesturen.Denaam waterschapisambtelijk

del van water. Afvoerbuizen voor vuil
water hebben een S bocht ofzwaanshals,

en isin deplaatsgekomen van de vroegere

waarin eenigwaterbli
jftstaan.Datwater
sluitdebuisafvooropsti
jgenderioolgassen.
(afb.blz.573).

namen.Niettemin zi
jn delaatstegangbaar
gebleven.M en spreektnog van dijkgraaf
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Buisleidingen voor laschtoestellen hebben
ook een waterslottegen hetterugslaan van
de vlam.

vrees van te moeten slikken, krampen
van slik- en ademhalingsspieren opwekte.

W aterzucht (geneeskunde).Ophooping
van vocht in de weefsels, vooral in het
losse celweefselonder de huid.

Wed (landbouw). Drinkplaats voor de
paarden (vanwaden:duswaadbareplaats).
Depaarden naarhetwed brengen.
ln Zeeland en in Drente bevindt zich in
de kom van het dorp een wed,dattevens

dienstdoetvoor watervang bijbrand.In
Drente heet een wed :dobbe.

W ederdoopers.De naam van een godsdienstigesekte,diedenkinderdoopverwerpt
enwaarvan deleden zich nadenkinderleef-

ti
jd laten doopen.Zij staat gemeenschap

van alle goederen voor en wi1in alles de
natuurvolgen.Reedsvöör de Hervorming
bestond erverzettegen den kinderdoop en
na de Hervorming in 1533 vereenigden
zich de tegenstanders onder deleiding
van Jan van Leiden te M unster,om daar
een nieuwe gemeenschap te stichten, die

zij,,HetRi
jk Sion''noemden.Erheerschte
in den nieuwen staat gemeenschap van
Zwanenhals. W aterslot.

goederen,terwi
jldeveelwijverijmedeeen

W aterverf. Verf aangemengd met water,

hunner stellingen was. De bisschop van
M unster vereenigde zich met eenige protestantsche vorsten,nam de stad in en liet
deaanvoerdersonthoofden.ln 1534 begonnen de W ederdoopers te Haarlem, door
naaktteloopen,hun medeburgerste ergeren.Erwerden erdrie gepakten onthoofd.
Daarmee begon de vervolging van alle
W ederdoopersin destad.Driehonderdvan
hen werden gemarteld en op den brandstapelgezet.Nu en dan doet dekleinesekte
nogvanzich spreken.zookwam naaktloopen
vöör den oorlog in Duitschland voor en

waarin lijm,honing ofeenanderekleefstof

thansnog in Amerika.Daarbijdraagtmen

Waterstag (zeilvaart). De li
jn, welke
looptvan den top van den boegsprietnaar

beneden evenbovendewaterlijn.Zijdient
om ombuigen van den boegspriette voor-

komen.(afb.blz.75).
W atervang.Prise d'eau.De plaats,waar
water voor de waterleiding wordt opgeVangen.

is gevoegd.In de bouwkunde iswaterverf
silikaatverf,een verfstof,aangemengd met
verdund waterglas. Hiermede beschildert
m en m uren.

een zwaard in de hand als zinnebeeld.
Ten onrechte meenen sommigen, dat de
Doopsgezinden, die ook den kinderdoop

verwerpen, uit die W ederdoopers zijn
voortgekomen.

W atervrees. Oude naam voor hondsdol-

heid.Bi
jhonden,dieaan dolheid lijden,
zietmengeenverschijnselenvanvreesvoor
water.Bi
jmenschen,dieaandeziekteleden,
is echter weleens waargenomen,dat het
zien van een glas water,alleen door de

W eduwnaar. Een kooltje vuur in een

stoof, dat rookt en niet goed doorgloeit.

Aan de Zaan zegtmen,dat een meisje,
dateenrookend kooltievuurin haarstoof
krijgt,meteen weduwnaarzaltrouwen.

W EDUWNAARSPIJN-W EERGELD
W eduwnaarspijn.Dehevige,doch kortstondigepi
jn,dieontstaan kan bi
jstooten
tegen debinnenzijdevan deelleboog.De
pi
jnstraaltuitindevingertoppenenberust
op prikkeling van de ellepi
jpszenuw.Die
pi
jn wordt vergeleken bij de smart,die
een man over den dood van zijn vrouw
voelt.

Het woord bestaat ook bi
jDuitschers,
Zweden, Noren, Denen, Spanjaarden en
Italianen.Blijkbaarhebben aldezevolken

Weel (tuinbouw).InLangendijk(N.-H )
een stapelwittekoolin een pakhuis.
W eener kalk. Een zeer zuivere,zachte
soort koolzure kalk,die geen alum inium-?

ijzer- of magnesiumoxyde bevat.
Door slibbing verkri
jgtmen hieruit een
zachtpoli
jstpoeder.M envermengtditmet
vetensmeerthetdan opdepoli
jstschijf.
Hoornen heften besmeertmen m et groene
zeep,vernaengd naet W eener kalk en dit

zelfstandig dezelfde ervaring opgedaan.

mengsellaatmen eenigen ti
jd inwerken.

Weede(Plantkunde).Verversweede,een

wollen lapje metfijn krijt.

Daarna poetstmen de heften op,meteen
plant, die vöör de 17de eeuw in wol-

ververijen gebruikt werd.Zi
j groeit in

Z.-Europa, werd in Thuringen gekweekt
en komt in onze duinen een enkelemaal
verwilderd voor.De plantwerd gekneusd
en tot ballen gekneed.M en lietdie ballen
gisten en dan ontwikkelde zich een blauwe
kleurstof, waarmede m en wol en linnen
verfde. Later gebruikte men in plaats
van weede hetblauwhoutuit Amerika en
toen,na de oprichting van de 0. I.C.,
de indigo uit Indië goedkoop werd, gaf
men aan deze plant devoorkeur,daardie
30 maalzooveel kleurstof bevat.Op haar
beurt is indigo doorteerkleurstoffen verdrongen. W eede en blauwhoutzi
jn dus
blauwe kl
eurstoffen uitden ouden tijd.

EenmengselvanW eener kalk met spiritus

reinigtglasbi
jzondergoed.Indien gepöli
jste voorwerpen vernikkeld moeten
worden, borstelt men ze eerst af met
W eener kri
jten iater,om hetvetteverWJ
i'deren.

Weer (schapenteelt). Gesneden ram.z
,

hamel.

Weer(landbouw).InNoord-Holland een
strook land tusschen twee slooten.Lange
weeren,smalle weeren.

Weer (ontleedkunde).Beenweer,beeneelt,verdikking doornieuw been.

Weeflilnen (zeevaart). Dunne touwen

W eergeld.M angeld.Boetevoordoodslag.

sporten, die aan de stagen van mast en

W eergeld waseen vorm van zoen (boete-

steng (de hoofdtouwen) bevestigd zi
jn.
W anneer langs den mast geen i
jzeren

doening) in de M iddeleeuwen,toen het

ladder aanwezig is,klimmen de matrozen

publiekrechterlijke strafrechtnog nietbestond. De aanrander en zi
jn verwanten

in hetwantlangsdewee:ijnen.Mennoemt

moesten deboete opbrengen ten bate van
de verwanten van den verslagene. W ccr
heeft de beteekenis van mun,evenalsin

W eegbrug.Inrichting om hetgewichtvan
goederen,op wagens geladen,te bepalen.
D e weegbrug bestaat uit een platform ,

weerwolf(een man in wolvengedaante)en

datop-enteren.

terhoogtevanden weg gelegen.M enrijdt
den wagen op het platform en bepaalt
het gewicht.Nadat de wagen gelost is:
wordthetgewichtop nieuw bepaald.M en
kent dan het gewicht van delading.M en

in weïeld.
Volgens het oud-Germaansche strafrecht
was de m isdadiger een boete schuldig,

nietaan de Maatschappij,maaraan den

W eel. W iel,W aal.Een kolk,een water-

mishandelde of aan de familie van vermoorde. Het weergeld, de boete, was
geregeldnaarden stand van hetslachtoffer
en naarden graad van hetonrecht.Kwam
deverzoening niettot stand,dan bleef er
een veete tusschen de twee families be-

k6lk,ontstaan na een dijkdoorbraak,door
dewieling (draaiing)vanhetinstroomende

staan.Indien departi
jen zich verzoenden,
dan moesten zi
j voor de schepenen

water.

zweren,van verdere wraak afte zien.

weegt ergewoonli
jk tot4000 Kg.mee.

*
X EERSTANDSLASSCHEN- W EGERIN G

Weerstandslasschen (ijzerbewerking).
Een werkwi
jze bijhetelectrisch lasschen,
waarbi
j de weerstand,die de electrische
stroom ondervindt, plaatselijk een hooge
temperatuur veroorzaakt.
De beide aaneen te lasschen voorwerpen
worden tegen elkaar gedrukt en een electrische stroom,die er door geleid wordt,
ontmoet op de aanrakingsplaats zooveel
weerstand,dat hetm etaaldaargaatgloeien
en binnen enkele seconden week wordt.
Hetmetaalweltinéén en de lasch isklaar.
M en gebruiktstroom van zeer lage spannlng en van groote stroomsterkte. De
weerstandslasch issterk.

W eerwolf.Een wolfmensch,eenman,die
'snachts in de gedaante van een wolf de
velden rondzwierf, kinderen aanviel en

overdag zi
jn menscheli
jke gedaante hernam.(,,W eer''is een Gothischwoord,dat
$'man'' beteekent, evenals in weergeld).
Overal,waar de mensch m etwildedieren

temakenhad,bestondeertijdshetbi
jgeloof,
dat sommige menschen zich in een dier
kooden veranderen.In Afrika washeteen
leeuw,in Z.-Europaeenvampier,inNederland een wolf. M enschen,die men voor
weerwolven hield,werden gedood.
Hetwarenvaakkrankzinnigen,diezichdoor
hun gedrag de beschuldiging op den hals
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kam ers overgedragen. De staat der

nalatenschappen,berustend bijdeW eeskam ersin lndië,wordtin deStaatscourant
vermeld.

TentijdederoudeRepubliek had men bij
ons te lande,in desteden,eveneensweeskamers De suppoost van de weeskamer

(de schrijver) werd dikwi
jls tot voogd
aangesteld. In oude testamenten,waarin

voogdenwordenaangewezen,wordtdikwi
jls
vermeld,datde weeskamer uitdrukkelijk
van devoogdijisuitgesloten.
XFeeskind (boschbouw).Een nachtvlinder met helderroode achtervleugels en

twee zwarte strepen op hetachterlijf.De
vlinder vliegtvan Julitot September en
legt eieren tegen de stammen van eiken

of tamme kastaqies.Derupsen zijn grijs
of witachtig, met roode wratten op den

rug. Zi
j eten van hetloofen verpoppen

zich in schorsspleten.
Er is ook een soort met blauwe achtervleugels: het blauwe weeskind.

W eeuwplanten (tuinbouw).Jongeplan-

ten van kool,sla ofandi
jvie,die in het
najaar gezaaid werden en onder glasof
ondereen beschutting overwinterden.Zi
j
worden in het voorjaar uitgeplant en

haalden.Opden14Juni1595werdVolker
Dirxste Utrechtverbrand,omdathi
jeen

leveren dan sterke,vroege planten,welke

##Grietje op het Hönningsarf''komt een

W egbrug. Viaduct.

weerwolfwas.In het verhaalvan Cremer:

nietvan insecten te lijden hebben.

weerwolfvoor.

Weesboom (landbouwl.Gelderschwoord

voor ponterboom ,de boom,welke op het
voer hooi wordt gebonden en die de

Wegering (scheepsbouw). W egers zi
jn
planken,overlangsaan debinnenzijdevan
dehuidvaneen houten schip.Zi
j dienen

plaatsen spreekt men van pongelboom ,
pommerboom ,polterboom of bindstok.

om het vaartuig meer stevigheid tegeven.
Langs de boveneinden van de spanten,
dicht onder het dek,bevinden zich balkwegers, die de dekbalken dragen en dus

W eeskamers. W eeskamers zijn staats-

zwaarderzijn dan de overige wegers.De
kimwegerszi
jnterhoogtevandekromming

ladingopdenwagenbi
jeenhoudt.Opandere

instellingen in Nederl-lndië, die voor de
belangen van ouderloozekinderen en voor
onbeheerdenalatenschappen zorgen.Vroeger had men, behalve weeskamers, ook
boedelkamers, die belast waren met het
behartigen van dezelfde belangen van

van den scheepswandaangebracht.Aldeze
wegers tezam en noem t men de wegering.

Bijgrootei
jzerenschepenheeftdewegering
geen beteekenisvoorde stevigheid van het

schip en dientzi
jalleen om delading van
den scheepsrompaftehouden.Bijschepen,
welke alleen stukgoed vervoeren,isgeen

vreemde Oasterling(Chineezen,Japanneezen).Tegenwoordigzi
jn er geen boedel-

dichtebetimmeringnoodig,en zijn wege-

kamers meer; hun taak is aan de wees-

ringlatten voldoende.
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W ei. M elkwei, melkserum, hui, is de

vloeistof,dievan demelkoverbli
jft,nadat
erkaasvan gemaaktis.Gewoonli
jk wordt
de volle melk eerst ontroomd en van de
room wordtbotergemaakt.Van de ondermelk maaktm en magere kaas en hetgeen
er overschiet,iswei.Vette kaaswordtvan

volle melk gemaakten erblijftover:wei
met eenig vet erin.H ieruit kan weiboter
gemaakt worden.
.
Bloedwei,bloedserum isde eiwithoudende

W ellen (keuken). Verhitten even onder
het kookpunt. Omdat sommige spi
jzen
door koken gaan schiften,worden ze geweld.
Biest (de eerste melk van de koe na het

kalven)bevatveelalbumine,eeneiwitstof,
die spoedig stolt. Daarom wordt biest
geweld.Ook advocaat wordt geweld,om
dik te worden.

Wellen(ijzerbewerkingl.Aaneenlasschen

vloeistof,waarin debloedlichaampjeszwe-

van twee werkstukken door hen,nadatze

ven.Als versch bloed stolt,scheidt zich

doorverhittingweekgemaaktzijn,opelkaar
te drukken.Heti
jzermoet smeltend heet
zijn, willen de lascheinden aan elkaar

debloedkoekafendebloedweiblijftover.
Weide (jager). Ingewand van het wild.
W eideschot: buikschot. Ontweiden : de

ingewandenverwijderen.W eidemesTjachtmes.W eispel:jacht.W eivlies:buikvlies.
Weit (landbouw). Tarwe (in N-B nog
zoo genoemd).W ittebrood iswehebrood,
brood van tarwebloem gebakken,tegenover
roggebrood.Boekweitheetookwelboekentarwe.W eitemeelis tarwemeel.

W e1 (bouwkunde).Het vooruitstekende
gedeeltevan een traptrede.(afb.blz.5).
De wel wordt gesteund door de wellat,

onder de we1vastgespijkerd.Omdat de
we1heteerstafsli
jt,schroeftmen erwelbeschermers op.

kleven. De lasch wordt dan verder met
lichte hamerslagen bewerkt.
M en onderscheidtsplitlasschen en stuiklasschen :op elkaaroftegen elkaar.

Om bij de verhitting verbranding van
het ijzer tegen te gaan,strooit men er,
zoodraheti
jzerbegintte,,sterren'',droog
zand over.Het zand smelt en vormteen
beschuttende laag. Er bestaat ook laschpleister,een plaatje smeltbaar ijzer,dat
tusschen de laschvlakken gelegd wordten
tegen oxydatie met boorzuur bestrooid

wordt.M en pastdie laschplaatjestoe bil
'
moeili
jk smeltbare ijzersoorten.

Wentels.Nesten van wildekonijnen Zij
wordenaltijdinlossengrondenvrijondiep
gegraven,zoodat de jongen luchtkunnen
kri
jgen.Hetmoederkonijn maakt 'smor-

W eldorpel(bouwkunde).Deho1uitge-

gens den ingang zorgvuldig dicht,zoodat

sneden li
jst,aan de onderzijde van een

de nesten moeilijk tevinden zi
jn.
Vluchtholen heeten wrangen ofpi
jpen.

draai- of schuifraam .Als het raam gesloten is,sluitdeweldorpelaan op dewater-

li
jstvan den onderdorpelen keertdushet
regenwater,dat van de vensters druipt.

Welie (visscherij). Aalkorf, palingfuik,
gemaakt van wilgenteenen. M en legtde
welie op den bodem van hetvischwater;

Wentelteefje. (keuken). Gevormd uit
##wenteleventjes''.Sneden brood,in melk
geweekt,aan weerszi
jden gebakkenenmet
suiker en kaneel bestrooid.

depaling,die altijd neiging heeftzich te

verschuilen,kruiptin de korf,en kan door

Werpanker(schipperij).Kleinankermet
twee ofvier handen (verbreede punten),
datgemakkeli
jkdooréénpersoongedragen

detrechtervorm van den ingang(dekeel)

kan worden.

niet terug.

Een welie heeft vleugels terzijde van de
opening.Een aalkubbe is een dergeli
jke

Wettelifk erfdeel.Hetdeeldernalatenschap,dataan bloedverwanten in de rechte

korf,m aar zonder vleugels en heeft den
vorm van een langgerekte ton.
Een kleinewelie,zondervleugels,die men

li
jn en aan den echtgenoot,onafhankeli
jk

gemakkelijkkan meenemen,heetdiefje.

testament is nagelaten,erven,volgensde

van denwi1van den erpater,door de W et

isgewaarborgd.Indien bijoverli
jden geen

W EVEL- W IEGEDRUKKEN

W et,dekinderen endeechtgenoot.Hierop

heeftevenweldebenamingy,wetteli
jk erf-

schudden den kop eentonig heen en weer,
anderezetten debeidevoorpootenuiteen en

deel'' geen betrekking. Indien echterde

zwaaien methetbovenlijfnaarrechtsen

er:ater bij testament bedoeld heeft,zi
jn
kinderen of zijn echtgenoot te onterven,

naar links, weer andere lichten de voor-

wettelijk erfdeel.Indien deer:aterslechts
éénwettigkindnalaat.bestaathetwetteli
jk

paard te laten werken.

dan waarborgtde W ethun toch een zeker
deel der nalatenschap en dit deelis het
erfdeel uit de helft van hetgeen hetkind

zonder testament zou hebben geërfd.Bi
j

pooten om beurten op. Kribbebijten en
luchtzuigen zijn soortgelijke aanwensels.
Zi
j kunnen voorkomen worden,doorhet

Bi
jdierenin dierentuinen zietmen hetzelfdeverschi
jnsel.

zi
jn er meer kinderen,dan drie vierden
van hetgeen zijzondertestament zouden

W eversknoop.Een knoop,waarmedemen
een groote lusaan heteinde van een touw
kan m aken,dieniettoesnoert.M en vouwt

hebben geërfd.
Indien de erPater geen kinderen nalaat

op :inken afstand van heteinde (alnaar
de grootte van de lus,welke m en maken

en niet over zijn nalatenschap beschikt

wil)eenlusje,ofeen kink met oog. Men
steekt het dichtstbi
jzijnde einde van het

twee kinderen : voor ieder tweederden,

heeft,erven de echtgenoot en de ouders.
Indien hij echter bi
j testament anderen
tot de erfopvolging heeft geroepen, dan

erven zi
j toch: en we1 de helft van
hetgeen zij zonder testament zouden
hebben geërfd.Ditis het wettelijkerfdeel
in deopgaandelijn en van deechtgenoot.
Een kind,wiens erfdeeltot hetwettelijk
bedrag is beperkt,houdt toch het recbt,
een openbare verkoop van hetvaste goed
te eischen. Indien de erflater dit onge-

wenschtacht,kanhijditvoorkomen,door

touw van onder naar boven doorhetoog,
slaat het dan van boven naaronderover
beide beenen van het oog heen, steekt
het einde onder het doorgestoken touw
heen en trektde knoop aan.Erisdan een
groote 1us gevormd,welke niet toesnoert.

W ichelroede, Een roede (de grondstof
doeterniettoe),welkein dehandvanden
roedelooper,door haar beweging,de aanwezigheid van wateren delfstoffen in den

het bezit in een naamlooze vennootschap
te brengen.De kinderenhebbendanrecht
op een deel van het aandeelenkapitaal
en de langstlevende echtgenoot op meer

grond aanwi
jst.Hetgebruikvan dewichel-

dandehelftdaarvan,terwijlbijdeaktevan

kort vorkeinde.De roedelooper houdt de
gaffeleinden vast,dehandpalmennaarboven
gekeerd en trektzoo de gaffeleinden uit

oprichting kan bepaald worden, wanneer
de vennootschap ontbonden en het goed
verkocht mag worden.Deze oplossing is

roede is zeer oud. M eestal maakt men
gebruik van eengegaffeldeversch gesneden

twi
jg mettwee evenlange einden en een

Wevel(graanhandell.Graanklander,wolf,

elkaar,zoodatzegespannen staan.Alshi
j
naarwaterzoekt,moethi
jvoortdurend aan
water denken.Loopt hi
j nu overwater,
danwi
jstderoededataanmeteenrijzende

zwartekorenmot,een snuitkevermetharde

of dalende beweging. Niet alleen water,

dekschildenenonontwikkeldevleugels.Hi
j

ookertsen,vermistelijkenworden opdeze
wijzeaangewezen.Een wetenschappelijken

vrijduur.

leeft in graan, dat op warme vochtige

legteieren in degraankorrel,de larve holt
de korreluit en verpopt erin.

korenzolders bewaard wordt.Het wi
jfje

grondslagheefthetwichelroedeloopen niet.
Ondernemingen, welke diepe boringen
verrichten, maken er geen gebruik van.

Menbestri
jdtden weveldoorderetenvan

Hetaantrekkelijkebi
jdewichelroedeishet
bovennatuurli
jke.

den zolder toe te smeren, als er geen
graan ligt, en voorts, door den zolder
luchtig,droog en koelte houden.

Weven (paarden).Stalondeugdvanpaarden en wel het maken van regelmatige
bewegingen uit pure verveling. Sommige
W oordverklaring.

W iegedrukken.Deeerstevoortbrengselen
van de boekdrukkunst,waarondermen alle
gedrukte werken vö6r 1500 rekent.Hun
aantalwordtop 20,000geschat.ln Haarlem
bevinden zich de oudste wiegedrukken van
37
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ons land;ook de stedeli
jke boekerijvan
Deventer bezit een ri
jke verzameling,

Voorzinkstukken maaktmen somswiepen
van honderd m eter lengte.Verder komen

grootendeelsafkomstigvandiederBroeders
desGemeenen Levens.Dezebroederschap
werd in 1376 doorGeertGrooteteDeven-

wiepentepasbi
jhetmakenvaneenri
jslaag
tegen een di
jkhelling.Hetri
jswordtdan

tergesticht,terverbreiding van harteli
jke

W iepbanden zijn de banden, waarmede
men den wiep maakt. W iep of wi
jp,
beteekentbundel(Eng.wipe).

naastenliefde. De broeders leidden een
soort kloosterleven en hielden zich bezig

metdeopvoeding derjeugd en hetoverschrijven van boeken.Vooralhethuisvan
W indesheim bij Deventer was beroemd
om zi
jn schooneboekerij.
Men drukte aanvankeli
jk op perkament,
en de bedrukte perkamenten Nzerden in
varkensleer gebonden. Later ging men
papier gebruiken. Het papier, oorspron-

kelijk een uitvindingderChineezen,werd
in 800 na Chr. in Klein-Azië bekend,
van w aar het naar het W esten werd
uitgevoerd,totdat men in de elfde eeuw
ookin W est-Europapapiermolensbouwde.
Eerstgebruiktemenalleenpapiervan groot

met wiepen op den grond vastgedrukt.

W ierden.Heuvelsvan kleilangs de zeekust van Groningen. M en meent,dat ze

door menschenhanden zijn opgeworpen,
ofschoon er wierden zi
jn van 1300 meter
lengte.De dorpen zijn op die wierden
gebouwdenhunnameneindigendikwijlsop
werd,wierd ofterp.
Dekleiheuvelsin Friesland heeten terpen.
Devluchtheuvelsin deBetuween dehillen

ia Zeeland zi
jnveelkleinerdandewierden
of terpen.

formaat,en niet de bladzi
jden,doch de

W ierook. Een gomhars, dat in Som alilanden aandekusten vanArabiëgewonnen

denken,omdatzi
jgeentitelengeeninhouds-

stammen van een bepaaldeboomsoort.Het
sap, dat er uitvloeit,droogtin en vormt
wit- ofroodachtige,rondeofkegelvormige
stukken,welke een dofbestoven oppervlak
hebben en geurig rieken. W ierook is in

vellen werden genummerd. De oudste
boeken,keelal Grieksche en Romeinsche
klassieken, hebben Gothische letters; in
Italië gebruikte men heteerstRomeinsche
letters.De boeken doen aan handschriften
opgaafbevatten.Ook mist men den naam

van den drukker,terwijlhetjaartalen de
letters gelijken op die derhandschriften.
Deeerstedrukkeri
jinonslandbevondzich
te H aarlem .De tweede kwam in Utrecht

endaarnavolgdendedrukkerijenteDeventer,Zwolle,en Hasselt.Erwaren ersamen
veertien. De eerste drukkers te Deventer

waren Paffraed,Jacob van BredaenDirk
van den Borne.

Bi
j den grooten brand in de boekerijte
Leuven, in 1914,zijn honderden wiegedrukken verbrand.

W iek.Pluksel,om een wond teverbinden.
Pit,lemmet,docht van een lamp.
W iep (waterbouwkunde). W ieb. Een

lange bundel rijshout van 30--45 C.
M.
dikte, welke met wiepbanden (öök van

rijshout) tot een goed gesloten ro1 is
gemaakt. Zinkstukken bestaan uit twee

lagen wiepen metéén laag 1osri
jshouter
tusschen en dit alles is tot één geheel
verbonden.

wordt,doorinsni
jdingen te maken in de

den handelverkri
jgbaarin kleinestukjes,
welkewasachtig op debreukvlaktezijn en
gemakkeli
jkzijn fijntewrijven.Zijsmaken
naar terpenti
jn,doch nietonaangenaam.
Vroegerwerd ditharsin pleistersenzalven
gebruikten ookalsinwendiggeneesmiddel,
daar het,naarmen meende,,,opdrogend''

werktebi
jbuikloop.Egyptenaren,Jodenen
Chaldeeërsbezigdenwierookbijhetbrengen

van reukoffers.De Romeinen gebruikten
hem daarvoor pas kortvösr Christus.De

Christenen,diehetwierooken aanvankelijk
alseen heidensch gebruik vermeden,voerden hetin de vierdeeeuw in.Thanswordt
wierook in reukvaten ofop hetreukaltaar
in de Grieksch- en Roomsch-Katholieke
eerediensten gebruikt.

Wiers (landbouw).Een regelof strook
hooi,op hetland liggend.Deregelgema:id
gras heet y,zwad''.Is hetgras halfdroog,
dan moethetgekeerd worden.M en keert
twee zwaden naar elkaar toe en dan ver-

kri
jgtmen éénenkelenregel,uittweezwadenbestaande:een wiers.M etdemachinale
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hooirijfmaaktmen ook wiersen,dieechter
dwarsop delengterichtingvan hethooiland
liggen.
Aan de Zaan zegt men yyweerzing''. In
Noord-Holland ,,waal''of,ywier''.In Friesland ,,wudse''en in Groningen ,yzweel''.
M en laadthethooivan den wiersop den
wagen of maakt er oppers van.

Windhaak (timmerm an). Uitzethaak.
Eenijzerenhaak,w'
aarmedemen een deur
ofraam vastzetin halfofgeheelgeopenden
stand.

W indhandel.Koop en verkoop van goederen, zonder dat deze daardoor dichter

bijhunbestemmingkomen.Dekoopwordt

Wildakker (jacht). Een stuk grond,te
midden van onvruchtbaar jachtveld,dat

gesloten,nietom de goederen zelf, maar
metdebedoeling,dieterstond met winstte
verkoopen.W indhandelgeschiedtinhoofdzaak aan de beurs en welmetfondsen en
met stapelgoederen.

akker vinden zi
j echter het voedsel,dat

W indkeien (aardkunde). Zwerfsteenen

bemest en bezaaid wordt,alléén terwille
van de voeding vanhetwild.Hazen tieren
nietin onvruchtbarestreken.Op den wildze noodig hebben. Er mag niet te veel
klaver op groeien,omdat hazen daarsoms
te veelvan eten en dan sterven.

Wilgenhaantje. M etaalachtig glanzend
kevertje,datdebladerenvandetwi
jgwaard
(griend)opvreet.

op de heidej die door stuivend zand

gepolijst zijn.Zijkrijgen daarbijscherpe
kanten en hebben een spekglans aan de

zijde,van waarmeestaldewindwaait.De

tegenovergestelde kantisin den rege!ruw.

tafb.blz.579).

W ilsters. Goudplevieren. Vogels met
goudgelen rug en zwartgestreepte kruin en

staart.Zijtrekken in hetnajaarin groote
troepen over onsland naar hetZuidenen

houden zichop,waarslakken zi
jn (bouwland).Slechtsenkele paren broeden hler

M en vangtze metslagnetten,nadatmen
ze heeftgelokt metbehulp van opgezette
vogelsen metlokvogels,die men, op een
wip,iadderende bewegingen laat maken.
Ook bootstde vogelaarhetklagend gePuit
der wilsters na.
Zwerfsteenen.

Wimberg (bouwkunde).Siergevel.Steile
topgevel boven vensters en boven den
ingang van portalen in den Gothischen

bouwsti
jl.De topgevelis vaak met een
kruisbloem versierd.
W indas. Oude naam voor lier of kaapstander. Vroeger werden handssaken in
gaten door de asgestoken;daarmeewerd
de as dan rondgedraaid en trosofketting
opgewonden.

W indpokken. Zie waterpokken.

Winkelhaak (timmerman).Hoeken van
90 en van 45 graden moeten bi
j timmerof metaalwerk dikwijls uitgezet worden.
Vandaar, dat men deze hoeken in vaste
beenen heeft aangegeven. Het gereed-

schap, dat op deze wijze een hoek van

kleurheeft(goudwinde).Devischheefteen

90 graden metvastebeenen aangeeft,heet
een winkelhaak. Geeft het een hoek van
45 graden aan,dan heet heteen verstekhaak. Verstelbare beenen vindt men aan

slank lichaam ,en wordtin deM aasgevan-

een zwaaihaak ofzwei.(afb.blz.609).

gen.DeVisscherijwetbepaalt,datw'
inden,
die minderdan 20 cM . lang zijn, niet

Winket (bouwkunde). Deurtje in

Winde (visscherij).Zoetwatervisch van
30- 80 cm lengte,die soms een goudgele

vervoerd Dnogen worden.

groote deur.
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W instbewijs(effecten).Eeneffect,voorzien van coupons,dat recht geeft op een

deelderoverwinst(winstna aftrek vaneen

bepaaldeuitkeeringaandeaandeelhouders).
Ophetwinstbewijsisdanookgeenbepaalde
waarde uitgedrukt en het geeft ook geen

recht op een uitkeering bi
jopheEng der
maatschappij.Veelalwordenwinstbewi
jzen
uitgereikt bij herinrichting eener zwakke
onderneming,tervervangingvanaandeelen,
die dan worden ingetrokken. Op deze

van kou, bloedvat-gymnastiek: (handen
afwisselend inheetenkoudwaterhouden),
algemeene versterking van het lichaam,
dragen van wol. Sommigen meenen, dat
kalk de vaatspieren versterkt of gunstig
op de vaatzenuwen werkt.

Omdat de verwijdingderbloedvaten een
gevolg is van vaatverlamming,ishetniet

goed,de handen bijdekacheltehouden.
Beterishet,zewarm tewri
jven.

wijzeworden aan de oudeaandeelhouders

W interkool. Naam voor roode kool in

niet geheelen al hun rechten ontnomen.

De Streek.(afb.blz.580).

W intergraan (landbouw).W interharde
graansoort, welke in het najaar gezaaid
wordt,indenwintergroenblijftçnvroeger

ri
jpisdan desoort,welkeniettegenvorst
bestand isen inhetvoorjaargezaaid moet
worden. W interrogge, wintertarwe, wintergerst.

W interhanden.W interhanden en wintervoeten worden veroorzaakt door veral
ideringen in de bloedvaten.tengevolgevan
inwerking van koude.De bloedvaten ver-

wi
jdenzich,waarvaneenblauweverkleuring
van de huid het gevolg is.
M eestalziet men winterhandenenwinter-

voeten bi
jjongemenschen.M enzietsoms,
datverwanten (broersen zusters) tegelijk
aan blauwroodeverdikkinyen van handen,

voeten en neusli
jden.Erschijntduswel
een soort aanleg te bestaan.Zeker ishet.
dat zwakke,bleeke menschen zeervatbaar
VOOr de blauwe huidverkleuring ZiJ
'n.
Soms komtde aandoening aan de onderbeenen voor, door het dragen van te
dunne kousen. Tengevolge van de voedingsstoornis,welke de verandering in de
bloedsomloop veroorzaakt,wordt de huid
zuchtig en er ontstaan slecht genezende

zweren op.Gewoonlijk begint de ziekte
in hetvoorjaarofin hetnajaar.doordat

er dan slecht gestookt wordt. Indien de
blauwe huidverkleuring in het najaar

W interkool,roode kool,kabuiskool.

W intertuin. Oranjerie.Ruime broeikas
voor uitheemsche planten.

Wintervlinder(ooftteelt).Schadeli
jk insect,datvooralvoorkersenboomennadeelig
is.Er komen verscheidene soorten in ons

ontstaat,blijft die gewoonlijk tot diep in
het voorjaar. Soms verdwi
jnt die nooit.

landvoor.Zijverpoppenindengrondmet

onderhethoofd,nauwehandschoenenzijn
dikwijlsde aanleiding.
Voorzorgsmaatregelenzijn:eengoedehuidbedekking, wi
jd schoeisel, wi
jde handschoenen, warme slaapkamer,vermi
jding

voorschi
jn.Dewijfjeshebbengeenvleugels

N auwe schoenen, slapen met de hand

watspinselen,a1shetinOctoberofNovember koud begint te worden,komen ze te
en moeten dus kruipend de boomtoppen

bereiken,waarzenadeparingeitjestegen

de knoppen leggen.De rupsen,welke uit
die eieren komen, heeten trekmaden;
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hetzijn spanrupsen,geelgroen van kleur,
ruim 2 C.M . lang en met een donkeren

streep.Zijvreten bloem-en bladknoppen
op en beschadigen de vruchten.

Terbestri
jding vandeplaaglegtmenlijmbanden om destammen,zoodatdewijfjes
nietin dekroon kunnen kruipen.Daarvoor
gebruikt men perkamentpapier met rup-
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W issel (geldhandel).Een wisselis een
schriftelijkelastgevingvan den schuldenaar
aan een derde (meestaleen bank),gesteld
in den vorm ,doorhetwisselrechtvereischt,
om iemand eenzekerbedrag op een bepaalden dag uit te betalen.Aan hetaanbieden
vaneen wisselzitten gehee!andere rechts-

gevolgen vastdanaaneenzelfdeschriftelijk

senli
jm,bestaande uithars,terpentijn en
olie.Op deze wijze kan men alle wijfjes

verzoek in een anderen vorm. De wet

echter niet vangen,omdat het voorkomt,

selrecht''.Hetdoelvan dat wisselrechtis,

datdemannetjesbi
jde paring dewijfjes

zooveelmogeli
jkdenhandelingeldtevergemakkelijken en datwordtbereikt,door

opheffen en meenemen naar de kroon van
den boom.M en doodtde rupsen,door het

erkentinzakewisselseenafzonderli
jk ,,wis-

dezekerheid van betaling van den wissel

ionge blad te bespuiten m et oplossingen

zoogrootmogelijktemaken.DeW etstelt

van rattenkruid.
De beschadigingen,welke de rupsen veroorzaken,bestaan uit ingetrokken plekken
aan de vruchten, en ronde,uitgevreten
gaten in de bladcren.

aan den vorm van hetgeschriftdevolgende
eischen : De wisselmoetbevatten :
Ten eerste: de handteekening, van den

W interzalm .De zalm ,die in den zomer

die van den trekker.
Ten tweede:een bepaalde geldsom en den

gevangen wordt,isjonge zalm van twee
jaar, 80-90 C.M .lang. lichter dan 16

trekker (den lastgever), den naam van
den betrokkene (de bank)endienswoonplaats,welkeeen andere moet zi
jn dan
dag van betaling kvervaldag).

pond.

Ten derde:den naam van den houderen

In Octoberbegintderijtijd;dehoedanig-

zijnerkenningvan,,waarde ontvangen''of

heid van devisch vermindert;dehommers

worden vuilgeel,dekuiterskrijgen allerlei
kleuren.Zoodra de rijti
jd geëindigd is,
herkrijgen de zalmen hun blanke kleur.
Zij heeten dan winterzalmen.Deze zi
jn
zwaarderdan 16pond en hebbeneenlengte
van een M eter.

Winterzijde (houthandel). De winterzijdevan hethout isdekant,die in den
stam,ten tijdevan den groei, naar het
Noorden en W esten was gekeerd. De

jaarringen zijn daar smaller en destam is

daarheen gekromd.M en kan ditaan het
vezelverloop der balken nog herkennen.
De winterkant moet naar boven gekeerd

zi
jn,om het draagvermogenvandenbalk
zoo grootmogelijk te doen zijn.
W ipm olen.ofspinbol(spinnen isdraaien
en bo1isstam),een kleinestanderdmolen,
een watermolen, waarvan het geheele
bovenstel draaien kan op den wind.Het
onderstel,de standerd heeft den vorm
van een afgeknotte pyramide.

W issel (jacht). Pas. Een vast paadje,
waarlangs het wild van zi
jn schuilplaats
naarzi
jn voeder-ofdrinkplaatsgaat.

van ,,waarde in rekening''.
Ten vierde:den datum en de plaatsvan
de trekking.
W anneertrekkeren betrokkenein,dezelfde
plaats wonen,dan is het wisselrecht niet
meer op het stuk van toepassing en heeft
het stuk geen and
'ere beteekenis,dan die

van een aanwijzingofassignatie:een verzoek om betaling van een som geld.Deze

bepaling stamtuitden ti
jd,toenheteuvel

van woeker vaak voorkwam .M en vreesde
toen, dat in een gevalalsbovengenoemd,
de wissel als een schuldbekentenis voor
geleend geld zou misbruikt worden, teneinde de (bij het wisselrecht mogeli
jke)

lijfsdwang tegenover den weigerachtigen

schuldenaar te kunnentoepassen.Dezelfde
verklaringgeldtvoorden eisch,dat op den
wissel de erkenrfing moet voorkomen :
waardegenoten''of,ywaardeinrekening''
W aarde genoten of waarde ontvangen
beteekent,dat de trekker de waarde van
het wisselbedrag aan goederen ofaan iets
anders heeftontvangen. ,,W aardein rekening''wilzeggen,datdehouderhetbedrag

alsnog in rekening verschuldigd bli
jftof
dat de verrekening op andere wijze geschiedt dan in geld.Komen de woorden
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1:waarde ontvangen'' of ,ywaarde in rekening''nietop hetstuk voor, dan is het

bijeen bank terstond geld ervoorkri
jgen,
waarbij echter een bedrag aan rente,tot

bedrag ook nietopdezelfdewijzeverhaalbaaralsbi
jeen wissel.

op den vervaldag,gekort wordt.Diebank
gebruikt den wisselop haarbeurttervereffening van schulden aan andere banken.
Vooralheeftde wisselbeteekenis voor de
betaling in het buitenland.Schulden aan
hetbuitenland kan men nietmetbinnen-

Hetgrootegemak van den wisselis,dathet
een betalingsmiddelis,dat van hand tot
hand kan gaan.W il de houder van den
wisseleen schuld betalen,dan endosseert

hi
j eenvoudig den wisselop zijn schuldeischer,door aan de achterzijde te ververklaren,dathi
jzijnrechtenaandenander
overdraagt(voormij aan ...).De wet
erkentdegeldigheid daarvanuitdrukkelijk,
teneindealweerbi
jtedragentotdebruik-

landsche bankbil
jetten betalen;men zou
het met goud moeten doen.Dit zou een

omslachtigemanierzi
jneninwerkelijkheid
gebeurt dat dan ook zelden. De banken

vereffenendieschulden metwederzi
jdsche

bekentenisalleen geldigis,indien die overdracht aan den betrokkene is beteekend

wissels,in binnenland ofbuitenland betaalbaar. De banken m oeten die wissels
koopen.lndien erveelaan het buitenland
betaald moetworden,dan is erveelvraag
naarbuitenlandschewissels.Deprijs,welke

(met den deurwaarde aangezegd), isde

men ervoorbetalen moet,sti
jgtdoortoe-

baarheid van den wisselals betaalmiddel.

Terwi
jlde overdrachtvan een schuldbe-

overdracht van een Nzissel reeds geldig
door eenvoudige aanteekening daarvan
op den wissel.
Nog een andere bepaling van het wisselrechtis,datdewissel,zonderbedenkingen,
op den vervaldag betaald moet worden.

Een schuldenaar wi1gewoonlijk weleen
schulderkennen,maarkomtergemakkeli
jk
toe, bedenkingen tegen de a:ossing te

doen gelden (b.v. schuldvergelijking).
Bijeen Fisselkan hi
jdatniet.Betaaltde
betrokkene niet, dan heeftde houder het
recht,diens voorganger-endossant voorde

betaling aansprakelijk te stellen,mits hij
tenminstedaagsnadenvervaldagambtelijk
(dooreennotaris)protestvanniet-betaling.
laat hooren. Geschiedt dat niet, dan is

alleen detrekkeraansprakeli
jk en nietde
endossanten.De W etlegt bovendien den
trekker de verplichting op te zorgen,dat

hij op den vervaldag de som van den
betrokkene te vorderen heeft.Trekt men
dus op iemand een wissel zonder recht,

neming van de vraag en kan ten slotte
z66 hoog worden, dat het voordeeliger
is goud naar het buitenland te zenden.
M en zegtdan,dathet goudpunt bereikt
is.In zulk een gevalverschaft de circu-

latiebank (de bank,welke hetbankpapier
uitgeeft,bijonsde NederlandscheBank),
goud voor bankpapier. Daar echter aan
betzenden van goud naar het buitenland
kosten van vervoer en van verzekering
verbonden zijn,kalhet goudpunt steeds
iets boven de muntwaarde liggen.Omgekeerd zalhetpunt,waarop de invoer van
goud voordeeliger wordt,iets beneden de

muntwaardegelegen moeten zijh.Men za1

dus waarnemen,dat de wisselkoersen van
de landen, welke den gouden standaard
hebben,steedstusschen die beide punten
schommelen.Zoodragoud isuitgevoerd,zal
de vraag naar wissels op hetlandvan uitvoer verm inderen en dewissel
koersdalen.
Er isnog een andere reden, welke den

wisselkoersdoetrijzen ofdalen.Datishet

dan ismen strafbaarenaansprakelijk voor

disconto ofhetrentebedrag,datdebank in

verhaalbaar door gijzeling,welke anders

waarvan de betaaldag nognietisaangebroken. Is het disconto hoog,dan zullen de

deschade.
Het wisselbedrag is op den betrokkene

alleen tot handelsschulden beperkt is.

Voorts5swisselschuld,bijfaillissementvan
den betrokkene, boven andere schulden
bevoorrecht.

Dankzijditwisselrechtgenietdaarom een
wisselalsbetalingsmiddelgrootvertrouwen.
De schuldeischer behoeft niet tot den

vervaldagop zijngeldtewachten.Hi
jkan

rekening brengt bij aankoop van wissels,

beleggers die wissels koopen.Immers zij
zijn verkrijgbaar voor een bedrag, dat

lager is dan men op den vervaldag zal
ontvangen.Hoe hooger het disconto,hoe
lager men den wissel koopen kan.Verhooging van het disconto doet de vraag
naarwisselstoenemen,zoodatvoorbetaling
de buitenlandermeervoorde binnenland-
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schem unteenheid betalen moet:dewissel-

koers stijgt. Verlaging van het disconto
doet de wisselkoers dalen. Het spreekt
vanzelf,datde verhooging ofde verlaging
van het disconto rechtstreeks het gevolg
is van vraag en aanbod.
W anneereen circulatiebank nietlangerkan
voldoen aan opvraging van goud,bestemd

voorhetbuitenland,dan ishetbankbil
jet
niet meer inwisselbaar voor goud. De
waarde ervan tegenoverde buitenlandsche

munteenheidzalbelangrijkdalenenslechts
bepaald worden, door hetvertrouwen,dat
men heeft in herstelvan den vroegeren

normalen toestand. De pri
jzen van al
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tijd in hetbezitvan geld stellen. Zorgt
men ervoor,kort vöör den vervaldag geld
te zenden,datmen zich weerop dezelfde

wijzeverschaffenkan,danbemerktniemand
ietsvan hetbedrog.M en noemtdatwisse@l-

jnt, dat deze 11l
ruiterij en het schi
den handel dikwi
jls voorkomt. Zoolang
maargezorgd wordt,dat op tijd betaald
wordt,lijkthetonschuldig,maarhetbli
jft
een gevaarlijkknoeien en men heeft alle
kans ten slotte vast te loopen.M œ stalis
hetspoedig in handelskringen bekend,wie
er zich mee bezig houdt. Het krediet

van den koopman li
jdterdan onder.

hetgeen uit het buitenland wordt aange-

Wisselzicht.Hettijdsverlooptusschenhet

voerd, zullen sti
jgen in verhouding tot

trekken of accepteeren van een wisselen

de waarde van de binnenlandsche munt.

den vervaldag. Bedraagtdattijdsverloop

Grenzen zijn aan die verandering niet

ten hoogste 15dagen,dan spreektmen van
ee*n kortzichtwissel,anders van een langen
WI
SSel.Op een wisselkomtvoordedatum ,

gesteld.
Degouden standaard isverlaten,dewaarde

van het binnenlandsche bankbil
jet is
denkbeeldig geworden, de ,yinpatie'', de
onbeperkte daling van de waarde van het

ruilmiddel,is mogelijk geworden.

Waarop debetaling moetgeschiedenhetzij
op zicht,hetzi
jna zicht.Isde wisselop
zichtbetaalbaar,dan moethi
jop den vervaldagbi
jvertoonterstondbetaaldworden
Isdewisseleenigenti
jdnazichtbetaalbaar,

Wisselbeker.Een prijsbeker,die telken-

dan moet de houder den wisselaan den

male aan den overwinnaar van een regel-

betrokkene (meestaleen bank),,teraccep-

matig weerkeerenden wedstrijd wordt

tatie''aanbieden.Nadatde wisselgetoond
is, moet deze acceptatie binnen 24 uur
geschieden,door de verklaring daarvan,
metdatum enonderteekening,opdenwissel

uitgereikt en dus steeds van eigenaar kan

verwisselen.M eestal wordt hi
j,die een

bepaald aantalm alen achtereen den beker
heeft veroverd,voor goed eigenaar.

Wisseldiertje.W ortelpoot,amoebe,een
klein oerdiertje,bestaandeuiteen klomnie
protoplasma(oerstof),datsteedsvan vorm
verandert.Dewisseldiertjeszi
jn voorhet

teschrijven.W ordtde acceptatie geweigerd,dan moet de houder dooreen deurwaarder of een notarislaten protesteeren.

Hierbijverzoektdehouder alsnog acceptatie binnen zekeren tijd.Zie wissel.

eerst door Van Leeuwenhoek beschreven,
die ze in slootwater en in het beslag der
tanden aantrof.

W itboek. Bundel bescheiden,betreffende
eenig puntvan staatsbeleid,doordeRegeering aan devolksvertegenwoordiging overgelegd en genoemd naar de wittekleur

W isselruiter. Iemand, die met wissels

van den omslag.W itboek van demuiteri
j

knoeit.Eertijdswaseen ruitereen struiken sprak men van ,,ruiten en
Toen die ruiters in den oorlog
dienst gingen doen,sprak menvan ruiters
te voeten ruiters te paard.
roover
rooven

fn den handelishetnietmoeilijk.zichop
bedriegelijkewi
jzevoorgeruimentijd geld

op de Vloot. W itboek der besprekingen

te Genève.VroegerOranjeboekgenoemd.

Witgietijzer.Gieti
jzer,datop debreukvlakte een tinwittekleurheeft'doordatde
koolstof,welke hetbevat,scheikundig aan

te verschaffen,door een wisselte trekken
op een handlanger.Neemtmen een langen

het ijzer is gebonden en er geen vrije
koolstof (grahet)in voorkomt.
W anneerhetgieti
jzer,zooalshetuitden

termijn van betaling,dan kan men door

hoogoven komt,langzaam wordtafgekoeld,
laat de koolstof de verbinding met het

verkoop van den wisselzichvoorgeruimen
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i
jzer1osenligta1sgrahettusschendeijzermoleculen.Dekleurisdan grauw (grauw
gieti
jzer).Koeltmen echterheti
jzersnel
af,dan bli
jftdekoolstofgebonden.
Bevatheti
jzerveelkiezelzuur,dan ontstaat
gemakkeli
jk grauw gietijzer,omdatkiezelzuurde verbinding van ijzeren koolstof
ontleedt. Bevat het i
jzer naangaan, dan
geschiedthetonagekeerde,doordatnaangaan

deafscheidingvanvri
jekoolstoftegenwerkt.
W it gietijzer is harder, heeft een lager
smeltpunt,bevatminderkoolstofdangrauw

W itrood.Soortwilg,op grienden en waar-

den gekweektvoorpalen,ri
jshoutenlange
hoepels.

Witte bloedlichaampjes. In het bloed
komen twee soorten bloedcellen (bloedlichaampjes) voor,de roode en de witte.
Hetaantalroodebloedlichaampjesbedraagt

op elke kub.cm 5 millioen en het aantal
witte 7000.Hetgrootste deelvan die witte
bloedcellen heeft verscheidene kernen.De
taak dier bloedlichaamples is o.a.de ver-

gietijzer.Hetisdegrondstofvoordebereidingvan smeedijzeren staal,terwi
jlgrauw
gietijzerindeijzergieterijengebruiktwordt.

nietiging van schadelijke bacteriën,wanneerdieinhetbloedkomen.Bijbesmetting

Witlof (keuken).Brusselsch lof.Samen-

neemthetaantalderwittebloedlichaampjes
toe.Zi
jworden in hetbeenmerg gevormd

gesteldbloemige plant, na verwant met

cichorei en andi
jvie. Het gebleekte 1of
wordt als groente gegeten. M en zaaitin
M ei,duntop 15 cm afstand.Verpoten gaat

niet, omdat de wortels dan zi
jwortels
maken en nietgoed bruikbaarzijn.Men
graaft ze op in October,verwi
jdert het
blad en zet de wortels dicht tegen elkaar

op gelijke hoogte in zand of op stroo.
Daarna bedektmen ze meteen laag zand
ofzaagselvan 25cm dikte.Dewortelloopt
dan uit en het loof vormt een vast,geel

kronie.Dekropjeswordengekookten met

van hetbloed metettervormendebacteriën
onder den invloed van geslachtsklieren,
milten lever.Voordeherkenning van vele
ziekten is het onderzoek naar het aantal
en naarden vorm der witte bloedlichaam -

pjesvan veelbelang.
W itte Donderdag. Donderdag voor Paschen,dus de dag,voorafgaande aan den
Goeden Vri
jdag.Een feestdag in de 7de
eeuw , ingest
eld, ter herinnering aan het
Laatste Avondmaal. Jezus waschte op

dien dagdevoeten van zijn discipelen.De

boterofsausgestoofd.

Pausverrichtop W itten Donderdagdezelfde zinnebeeldige handeling en waschtde

A4en kan devorrningvan kropjesvervroe-

voeten van twaalf armlastigen,terwijlin

gen,doorpaardenmestonder het zand te
leggen.In hetgrootvervroegtmen witlof,
door gebruik te maken van warmwaterbuizen.

Engeland de Lord Aalmoezenier uitnaam
van den Koning aan twaalf ouden van
dagen zooveelpenniesuitdeelt,alsdevorst

W itharigheid.Albinisme.Aangeboren of
verkregen gebrek aan kleurstofin de huid,
in het regenboogvlies en in het haar.De

Op W itten Donderdag en de volgende
dagen worden de klokkenin deKatholieke
Kerk nietgeluid;op Paaschmorgen luiden
ze weer.Vroeger werd dat luiden reeds

oogen lijken rood,doordatde bloedvaten
in hetregenboogvlieszichtbaarzi
jn.Dikwijlsishetgezichtsvermogenmindergoed.
W itte katten zijn vaak doof.
W it m etaal. Legeering van tin en antimonium,alofnietmetkoper,zink oflood.
Het wordt gebruikt voor kussenblokken

(vanassen),om erdewri
jvingsvlakten mee
tevoeren.Doordeweekheid isdeslijting
van de as gering.

Witmoer (kleederdracht).Groote,witte
sluier van dunne tulle overden hoofdtooi

bijHindeloopervrouwen.

jaren telt.

op W oensdag opgeschort (Schortelwoens.
dag).In hetZuiden van onelandzingen
de kinderen :

Op W itten Donderdag
Gaan deklokken naarRomen
Alover hagen en boomen
En Paaschavond komen ze weer.
In Duitschland spreekt men van Groenen
Donderdag,omdat op dien dag de nieuwe
lidmaten worden aangenomen. De oorsprong van den naam W itte Donderdag
is niet bekend.

W ITTE KW ARTS- W OLFSKERS

W itte kwarts. W it gesteente,uit kiezelzuur bestaande.Dit gesteenteisafkomstig

van deleisteengebergten aan denRijn.In
dieleisteen loopen aderenvan wittekwarts.
W anneer de leisteen verweerd is,brokkelt
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ken.M en gebruiktdezescheurwolfom oud
wcllen weefseluiteen te pluizen.
Een klopwolfdient om vuiluit de wolte

verwijderen en bestaatuittwee assen met

de witte kwartsygangkwarts)afen wordt

stokken erop,welketegen elkaarindraaien.
Een kaardwolf heeft een trommel met

door hetstroomende water meegenomen.
Vandaar, dat men in elken grindhoop

zeer fi
jne puntjes op den buitenomtrek
Dezepuntjeshakenin dekortewol,welke

kleine,wittekeitjesaantreft,uitwittekwarts
bestaande.

W itte vloed (geneeskunde).Sterke af-

scheiding van de sli
jmklieren in denhals
van de baarmoeder.Dat slijm is helder
en wordtwitdoorbi
jmenging van oppervlakkige cellen,afgestooten doorhetslijmvlies van de scheede.Hetslijm van den
baarmoederhalsbeschermtdebaarmoederholte tegen indringing van bacteriën. Is
die afscheiding te sterk,dan ontstaatwitte
vloed. Soms vindt men suikerziekte a1s
oorzaak, soms een poliep in den baarmoederhals;ook ontsteking van hetschee-

desli
jmvlies of een kankerrzwelkande
oorzaak zi
jn.
W oelhout.Een stuk hout,waarmede men

eentouwverbindingsterkerspant.W oelsjorring.Deze woelsjorring passen de militairentoebi
jhetoverbruggen van rivieren.
Voortswordt hetwoe'
lhoutje gebruikt in

in de machine gedaan wordt en nemen

pluisjeservanop.Diepluisjeswordendan
van depuntjesafgenomendooreen andere
trommel.
Een klitwolf heeft een trommel met vlak

liggendemessen,welkemessenvanpuntjes
zijn voorzien als een zaag.Die puntjes
grijpen in de klitten (verwarde knoopen)
enstrijkenlangsvastemessen,waardoorde
klitten van depuntjesafscheuren.Depluizen,welkeop de puntjes blijven zitten,

worden er daarna machinaalafgeborsteld.

Wolfdak (bouwkunde).Schilddak.Een
klein driehoekig dakvlak,dat begint aan

de punt van de nok van een dak (afb.
blz.585).Een schilddak isonmisbaarbij
rieten daken, omdat de einden van de
nokken met riet anders niet goed af te

maken zijn.

een spanzaag. M en draait er het touw,

dathet zaagblad spant,mee strak.(afb.
blz.266).
W oelklei.Kleiuitden ondergrond opgedolven en over den akker verspreid,om
den grond te verbeteren. Ih Groningen

werdvroegerdezewijzevan grondverbeteJing veeltoegepast.W oelkleiiszeerri
jk
aan koolzure kalk en niet verweerd. Er

zijnveelonverganerietstengelsin.Tegen-

woordig bestaan er machines,die de klei
boven brengen : woelmachines; ploegen
gaan niet diep genoeg.
g/oerhaan. Fazantenhaan.

Wolf(weverij).Een wolfofduiveliseen

W olfdakje.

werktuig, dat weefmateriaal (
,katoen,
.wol

linnen)moet losmaken.

W olfskers. Een plant, behoorende totde

Een scheurwolf is een snel draaiende

nachtschaden.Zi
jwordtin hetwildaangetroffen onderloofhouten bloeitinJuli.Zi
j

tromme! met punten er op; welke de
wolvlokken openen, de vezels uiteentrek-

vormt bolronde, zwarte bessen, die de
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vergiftige stofatropine (genoemd naarde

De larven trekken diep het binnenland

schikgodin Atropos,die den levensdraad

in en groeien snel.Zijvoeden zich met

afsnijdt)bevatten.Voorplantenetendedieren isdatvergifnietschadelijk.Atropine

slakken en vischkuit.

gebruikt men in de oogheelkunde; het

W olvet.Lanoline.Vetuitde schapenwol,

verwijdt den oogappel.

gewonnen in de wolwasscherijen. M en
maakterregenjassenondoordringbaarmee

Wolfskuilen (vestingbouw).Kuilen van

voor water.

1- 2 meter diepte, waarin puntige palen

waren geplaatst.Zi
j dienden vroeger als

hindernis voor de bestormers van een
versterking.

Wolfsmelk (plantkunde). Een plant
metveelmelksap,datbijdeminstekneuzing in druppelste voorschijn komt.Aan
da
t Sat
king
poex
gzes
rc
dVr
hreve
oen
gerbi
ge
jne
oo
egz
skr
ie
ak
ct
he
tn.
igeMe
N/ernsmeerde het achter de Ooren, waardoor
de ,,kwade sâppen'' zouden wegtrekken.
W olfsmelk wordt we1 eens in boeren-

tuintjesgekxzeekt,rnaarkocntook in het
wild voorlangsdi
jken en slooten.
Erzijn op de geheele aarde wel 4500
soorten.In onsland zi
jnhetlaagblijvende
planten metkleine,gele bloempjes.Zuidelijkerzi
jn hetheestersenboomen.Bijna
alle soorten zi
jn min of meer vergiftig,
maarnietalle,wanthetmelksap van zulke

planten indewoestijnheeftmenigdorstig
reiziger het leven gered.
De wonderboom, uit welks zaden de
wonderolie wordt gewonnen,behoort ook
tot de wolfsmelkachtigen.

Wonderkuil(visscherij).Eensoortsleep-

net met twee groote vleugels en een

trechter(zak)inhetmidden.Hetnetwordt,
tusschen twee botters in,overden bodem
der Zuiderzee en de W adden gesleept.
M en vangt er vooralharing in en verder

aal,spieringenansjovis.Doordatdemazen
zeerfi
jn zi
jn,komterookveelnest(kleine
visch)in hetnet.Om dezereden heetde
wonderkuilook welmoordkuil.
Een dwarskuil is een dergelijkvischtuig,
datdwars naastden botter,aaneenzi
jdelings uitgestoken boom, gesleept wordt.
De kwakkuil wordt aan twee boomen
gesleept.

Wondernet (ontleedkunde).Vertakking
van aderen en slagaderen in een groot

aantalkleineadertjes.welkezi
jdelingsniet
met elkander in verbinding staan en zich
vereenigen tot aderen en slagaderen,z66,

datereen netvanfi
jnebloedvaten in den

loop van een groot bloedvat is ingevoegd.

W ondernetten komen bijalle zoogdieren
voor.Bi
jdetandeloozezoogdieren(gordeldieren,aardvarkensen m iereneters) wordt

W olhandkrab. Chineesche kreeft, zoo
grootalseen vuist,een Chineescheindringer in onze binnenwateren. M en meent,
dat larven of eieren van deze krab met
ballastwatervan schepen uitChinakomen-

de loop derslagaderen in staart en pooten

de, overboord zi
jn gepompt en dat de

water uit het bloed.

verspreid.In 1931 werd zi
jvoorheteerst
in onsland waargenomen en nu iszi
jeen
plaagvoordezoetwatervisscheri
j.Dedieren

W oordkunst. Een benaming, die sedert
deNieuweGidsin gebruik isgekomen,ter
aanduidingvanletterkundigewerken,waar-

beschadigen de netten, eten het aas van
den hengelen a1s er een krab in een fuik
zit, za1 er geen paling binnengaan. Ook

in deschrijversernaarstreven hunbedoe-

door wondernetten onderbroken.Bi
j den
mensch zijn slechts kleine wondernetten

van slagaderen in denieren tevinden,waar

zi
jdeelnemen aan deafscheiding van het

krab zich toen heeft vermenigvuldigd en

zijn ze gevaarlijk voorwaterwerken,want

ling telaten uitkomen,doorden klank der
woorden en den bouw der zinnen. De
kunst, ona de schoonheid van hetwoord

ze graven schuilplaatsen,van 12 cm mid-

dooreen zuiveren sierlijkgebruiktothaar

delli
jn en 80 cm diepte,onderdewaterlijn
in dedijken.De krab iseetbaar,maarer

rechtte doen komen.
De Vereeniging voorw'
oordkunstbeoefent
bovendien de zuivere uitspraak van onze
taal.

zit weinig vleesch aan.Om zich voort te
Planten,trektzenaarzeeen legtdaareieren.

W OORDSCHIKKIN G- W RAKEN
W oordschikking.Syntaxis.Deverbinding
der woorden tot volzinnen.D e leer der
zinsbouw en der zinsdeelen.

W ormbuilen (veeteelt). Knobbels op
den rug van jong vee,veroorzaakt door
larven van de runderhorzel.Blijkens de
onderzoekingen van den NederlanderKoorevaar leggen de horzels de eieren op de

huid; zi
j worden door het dierafgelikt,
dringen doorkeelen slokdarm naarbinnen
en zwerven door het lichaam .

In den winterverbli
jven demaden in het
wervelkanaalalskleine,1cm langewormen.

In hetvoorjaardringen zenaardeopper-

vlakte en nestelen zich onder de huid,
groeien daar in den gevormden etteren

breken dannaarbuiten door.Zi
jvallenop

den grond,verpoppen en uitdepop komt

devolwassen runderhorzel.Delarven zi
jn
gemakkeli
jk na een huidsneedje te verwijderenen dantedooden.Sommigejonge
dieren zi
jn in hetvoorjaarz66 bezetmet
wormbuilen,dat hun voedingstoestand er

onder lijdt.De huid is dan van weinig
waarde;zijisvo1gaten.
Worp.zooveelalstegelijkgeworpenwordt:
een worp lijnkoek is 13 stuks,een worp
haring is4 stuks.

W ort (bierbrouwetij). Om bier te
brouwen,laatmen gerstkiemen,waarbi
j
uit het zetmeelvan de korrel moutsuiker
gevormd wordt.Daarna wordtdegefstge-

droogd;dekiemenzijn dan brosgeworden,
vallengemakkelijkafenwordenuitgezeefd.
De gerstheetdan mout.Deze moutwordt
geroost,d.w.z.lichtgebrandopeenrooster.
Voor donker bier moet de mout sterker
geroost worden dan voor licht bier.
Daarna wordt de mout gebroken en
gemalen. Het m eel, dat dan verkregen
wordt,roert men met water tot een pap,
die verwarmd wordt. ln die warme
vloeistof gaat de splitsing van zetmeelin

zetmeelgom (dextrine)en moutsuikerver-

der.Vervolgens wordt de pap gesltreerd.
De helderbruine vloeistof, die dan verkregen wordt,heet wort en is na gisting

bier.W ateroverbli
jftheetdrafofbostel.
Zie verderbi
jmout.
W ortelbrand (landbouw).Ziektein het
jonge bietengewas,veroorzaakt door een
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schimmel,die in het zaad zit.Het zaad

komtvoor een deelnietop,ofde jonge
plantjes sterven spoedig.M en doodt de
schimmels in het zaad,door ditm et een
oplossingvankopervitriooltebehandelen.

Wortelpoot. W isseldiertje, amoebe, behoorttotde groep deroerdiertjes,dieden
vorm hebben van een slijmklompje,dat
van vorm veranderen kan door het uitsteken van ,,pooten'' uitloopers.

Van Leeuwenhoekontdektedeoerdiertjes
voor 't eerst in slootwater.De verwekker
van de dysenterie, behoort tot de groep
der wortelpooten.

Wouterman (timm erman). W outer,
woutermannetje. Een stukje hout, dat
tegen den voetvan een stijloftegen een
wig wordtgespijkerd,om tebeletten,dat
destijlwegglijdtofdewigloswerkt.
W outerszi
jn voortsde waterpasse latten,
waarop de randen van de kastplanken of
van een boekenrek rusten.Soms liggen de
einden der woutersop keeplatten.

Wraak (zeilen).Drift. De neiging van
een schip om te ,,verli
jeren''#tengevolge
van dehwinddrukzijdelingsaftedri
jven,
hetgeen men tracht tegen te gaan door

zwaardenofbijjachtendooreendiepekiel.
Verli
jeren beteekent:naarlijafdri
jven.
Zeilschepenhebbenbijdezelfdewindkracht
meer drift dan stoomschepen.

W rak.Bedorven,ziek,metgebreken.W rak

veeisziek vee.Eertijdswerd hetaan den

vilderverkocht.
W rakke haring is gezouten haring, die
niet goed onder de pekelis gebleven en
daardoor m inderwaardig werd.
W rakke kaasiskaasvan slechte hoedanig-

heid (kort,droog,wit)tengevolgevanverkeerdebehandeling bijde bereiding.

Een wrakschip iseennietzeevaardigschip.

W raken (rechten).Aanvoeren van redenen,waarom éér?derpartijenbezwaarheeft
tegen de berechting eener zaak door een
bepaalden persoon oftegen de getuigenis
van een getuige.Art 30van hetW .B.van

BurgerlijkeRechtsvordering noemt,tegenover rechters in burgerlijke zaken,elf
gronden twaaronderbloedverwantschap en
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vi
jandschap). De gewraakte rechter kan
zelfbeslissen,ofhijzich wi1terugtrekken.
Trekt hi
j zic,h nietterug,dan beslistde
rechtbank. Art 626 van het W etb. v.
Burgerl.Rechtsv.bepaalt dat de redenen

vanwrakingbijeenberechtingdoorscheidslieden dezelfdezi
jna1sbijgewonerechters.
Scheidsmannen, niet door den rechter
benoemd, kunnen niet gewraakt worden,

tenzi
jom redenen,nadebenoemingopgekomen.

Wrang (veeteelt).Droop,kwalster,etterdracht,een etterige ontsteking.Ontsteking

vanden uiervan eenkoe,in hetbijzonder
in den vorm,welke in den weidetijd bij

zich voortzettend in de spanten.Terwi
jl
vroegerbijhouten schepen deuitwendige
kiel aan het schip een groote stevigheid

gaf,moetmen thans bijijzeren schepen,

die geen V-vormigen, maar een vlakken

bodem hebben, bijzondere maatregelen

nemen ter versterk
ng.Daartoe dienen de
.i
wrangen.De kielwerd vervangen doorhet
z.g. zaathout, een staande plaat in het
m iddenoverdegeheelelengtevan hetschip.

Zaathoutenwrangen zi
jn bedektdooreen
i
jzexen vloer,sluitend daarmeeverbonden.
Aldus wordteen dubbelebodem gevormd,

verdeeld in kamertjes, die met elkaar

van den uierwordenwarm ,hard en gezwol-

gemeenschap hebben door mangaten in de
wrangen. Deze dubbele bodem verleent
aan het schip een groote stevigheid en de
ruimte in den dubbelen bodem is bergplaats voor zoet water, stookolie,ballast-

len en erkan gelesli
jmachtigeetteruitge-

water.

alle vier de kwartieren zijn aangedaan,

Wratziekte (landbouw). Besmetteli
jke
ziektevandeaardappelen,waarbijdeoogen
derknollenbruinachtigewratjeswordenen

niet-melkgevende koeien (pinken, vet-

weiders)voorkomt.Eénofmeerkwartieren
drukt worden. In sommige gevallen, als

kan hetdieraan bloedvergiftiging sterven.
In elk gevalwordthet aangetaste kwartier
voor de melkafscheiding minderwaardig.
Deverwekkerdezerziekteisnietdegewone
streptococcus,diede uierontsteking in den

staltijd veroorzaakt.M en meent,dat de
smetstof door hettepelkanaalbinnenkomt
en als voorbehoedmiddel sluit men het
tepelkanaalaf door penseeling met collodium of teer, hetgeen geregeld herhaald
moet worden.

in zwaregevallen uitgroeien totbloemkool-

achtige knobbels.Vele rassen zijn onvatbaar.Zeervatbaarisde Bravo.(Teeltverbod voor1935).
W reed (zeetaal).Stug.Touw,datnatis
geworden,is stug en wreed. Een schip,
dat onoordeelkundig geladen is,metde
zwaarste vracht onderin het schip,keert

Smeerwrang bi
j varkens is een etterige

bi
jhetslingeren snelnaarzijnevenwichts-

zulk een dracht als een a:eidend middel
tegen allerlei ziekten beschouwd. M en
bracht een stuk wrangwortel onder de
huid, de wortel veroorzaakte ettering en

kunstmatig aan te leggen. Eertijds werd

W ringbalans. Toestel, om zeer kleine
krachten te meten, zooals oppervlaktespanning en kleine gewichten.Hettoestel
bestaatuiteen hefboom,diein hetmidden
aan een draad hangt.W anneerdehefboom
draaittengevolge van de inwerking van de
kracht,welke gemeten moet worden,dan
ontstaatin dien draad een wringing.M et

datwasjuist,watmen wenschte.

een spiegeltje leest men den uitslag van

ontsteking van de huid, waardoor de
varkensgeelworden doorden opgedroogden etter. M en brengt deze ziekte in
verband metvarkenspest.
W rangwortelis de wortelvan groen nieskruid,helleborusviridis,welkewortelmen
vroeger gebruikte, om een etterdracht

sFrang (scheepsbouw).W rangishetgeen
gebogen,geWrongen iS.VroegerSprak men
van de wrangen,de spanten (de ribben)
van een schi
p.Thans verstaat men onder
wrangen of kattesprongen :dwarsstaande

i
jzeren platenop den bodem van hetschip,

toestand terug en maakt de rolbewegingen
te kort.Het isdan niet ,yrank'' geladen,
en Werkt,,wreed''.

den hefboom af en berekent daaruit de
grootte van de kracht.

Wrong (lijstenmaker).Randje aan een
lijst,bestaande uitfguren,diedenvorm
hebbenvankwartcirkels.Indien defkuren
halfcirkelrond zi
jn,spreektmen van een
a
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kraal. Hebben de fguren een Pauwe
kromming, dan spreekt m en van een
gedrukte staaf.

door gisting van zetmeel (graan, aardappelen enz.).Ziebi
j mout.

W rongel (kaasmakerij). De gestremde

Wil
-nroeien.Degevuldewijnvaten meten.
Dewi
jnroeierswaren in den gildenti
jd de

kaasstofuitde melk.Kaas iseen eiwitstof,
die in melk isopgelost.M en kan diekaas-

stofopverscheidenewijzendoenstremmen
n.1.door er zuur of 1eb bij te voegen
(zoetemelkschekaas)ofdoordemelk uit
zich zelf te laten verzuren (zuremelksche

kaas).Dewrongelwordtverzameld en in

kaasvaten geperst.
In degeneeskundewordtwrongelalsvoedsel

voorgeschreven aanjongekinderen,dieaan
gistingsdiarrheeli
jden.Bijdezeziektegeeft
men ze eiwitmelk. M en mengt daartoe
wrongelmetwateraan enzeeftdatmengsel,

xzaarna erkarnernelk bijgevoegd wordt.
W rongtrap (bouwkunde). Een rezhte
trap heet st
eektrap.Zijn de treden aan

den binnenkant opgesloten in een spil,

dan heet ze spiltrap. Zi
jn binnen- en
buitenboom (waarin de treden rusten)
gebogen,dan heet ze wenteltrap. (Afb.
blz.5).Bestaatdetrapuitrecbtegedeelten
m et bordessen ertusschen, dan heet ze
bordestrap.Deleuning en de trapboomen

controleurs.

Wijnsteen.Hetgeen zich bij de wijnbereidingtegendenwandderwi
jnvatenafzet.
Behalvezoutenbevatwi
jnsteengistkiemen,
waaxmede men verschen Wi
jn enten kan.
W ijnsteen en wijnmoerzi
jn tevergeli
jken
met den erft,welke zich tegen den wand
van regenputten afzet.W anneermen den

putschoonmaakten men verwi
jdert den

erft,dan wordthetwater in den put niet
meer helder.De erft bevat bacteriën,die
hetwaterklaren.

W ijnsteen bevat wijnsteenzure kali,een

zout, dat in zuiveren toestand een wit

kristalli
jn poederisen in degeneeskunde

bekend is onder den naam van y,kremor
tartari''. Het wordt a1s afvoermiddel

gebruikt.M en maakt van wijnsteen ook
gebruikbijhetvertinnen vanmetalenvoorwerpen en bi
jhetvervenvan katoen.
Wijnsteenzuur. Een vast Ztltlr, dat in

zijn dan veelal in de bochten gebogen.

heldere prisma's kristalliseert, welke een

spreektmen van wrongtrap (ofkniptrap),

planten voor,vooralin druiven. W atzich

Hetgebogen gedeelteheetwrongen daarom
Wrongleuning,wrongboomen.

Wulf (scheepsbouw).(Van welven).De
achtervlakte van hetschip,voorzooverhet
boven water ligt,heet spiegel.De voortzetting van den spiegelbovenhetdek,heet
het hakkebord. De voorzetting van den
spiegelonderwaterheethetwulf.

De roerkoning (staande as van hetroer)
gaatdoor hetwulfheen.

W ulk. Kinkhoorn. Een soort strandslak.
ln Zeeland verzamelt men wulken en

voert ze uit naar Frankri
jk, waar ze
gegeten worden.Erzi
jnaanonzekustgele
en bruine kinkhoorns.

Wijk (veenderij). Vaart in veengrond,

dienende voorafwatering van hetveen en
voor vervoer van de afgegraven turf.

Wijngeest.Spiritus,alkohol,vroegerverkregen door overhalen van wijn.Tegenwoordig maakt men alkoholin fabrieken

vri
j zuren smaak hebben. Hetkomtin
afzet uit wi
jn, welke langen tijd heeft
gestaan,iswijnsteenzure kali.M ennoemt
ditwijnsteen. Men verkrijgt het wijnsteenzuur door schillen en pitten van
druiven met zwavelzuur te behandelen.

Hetwijnsteenzuurlostdan op enkanmet
kalk worden neergeslagen;uithetneerslag

van deze wijnsteenzure kalk kanmenmet
zwavelzuur hetwijnsteenzuurvrijmaken;
men zuivert het door kristallisatie. M en

gebruiktheta1sbeits bijhetkleurenvan

hout.Bruispoeder is wilnsteenzuur, gemengd met dubbelkoolzure soda. Ook

komtwijnsteenzuur in bakpoedervoor.
Wijsbegeerte. De wetenschap in het

algemeen,verkregen doorervaring en door
redeneering.Bespiegeling over de natuur,
de studie der natuurwetenschappen, het
zoeken naar de waarheden,die het leven
beheerschen.
De Grieken beoefenden de wi
jsbegeerte
voor het eerst: men onderscheidt een

W IJTING-IJSHEILIGEN
ti
jdperk,vööreneenti
jdperknaSocrates,die
zi
jn onderzoek,in plaatsvanopdenatuur,
meerop den mensch richtte.VöörSocrates

leefden dewi
jsgeeren Heraclitesen Pythagoras.Na Socrates leefden Plato en Aris-

toteles. In dit tijdperk leefden de Stocci
jnen,die naardestrengezedenleer,naar
de deugd streefden.De Epicuristenzochten het geluk. De Sceptici trokken de
waarheid van het menschel
i
jk denken in

een zwarte vlek achterden kop.W ijting
wordt dikwi
jls voor schelvisch verkocht.
Deze visch leeftin scholen en eetvoorna-

melijkgarnalen.Hetvleeschis1osenglasachtig.Dewittewi
jtingofvlaswi
jtingwordt
ook we1mooimeisje genoemd.Devisch
komtnietveelvoor.

Ilbot (visscherij). Bot van bi
jzonder
goedehoedanigheid,gevangenin deZuider-

twi
jfelenbepaaldenzichtotoverwegen.De
Cynicizochten den natuurli
jken eenvoud,

zee.Ilbotisvet,vasten fi
jn van smaak,
terwi
jl Noordzeebot slap en waterig is.

zonder levensgenot. Daarop volgtdanhet
Romeinsch-Grieksche tijdperk der wijsbegeerte.In de volgendetieneeuwen werd

water,zoodatdebotvisscherijvan hetmeer

de wi
jsbegeerte niet meer beoefend,om
dan in hetjaar1000 na Christusteherleven.Zi
jstaatdan eeuwenlangonderden
invloed dergeloofsovertuiging.Dat wasde

tijd der,,schoolschewijsbegeerte'',waarin
alle kennis in hetlichtvanden godsdienst

werd beschouwd. Toen was wi
jsbegeerte
en godsdienst één.Na de 17deeeuw ont-

stondeennieuwewijzevan denken,nietin
verband metden godsdienst,zonder overpeinzingen over het leven hiernamaals,
doch over het praktische leven.

De in Nederland geboren wijsgeeren uit
vroegerti
jd zi
jn driein getal:Geulinx te
Antwerpen,Hemsterhuiste 's-Gravenhage
en Spinoza,die in 1633 te Amsterdam is
geboren. Spinoza huldigde een wereld-

beschouwing,waarinhijdengodsdienstniet
betrok.Hi
j betoogde de noodzakeli
jkheid
der vri
je meeningsuiting, erkende vaste
natuurwetten,noemdede natuur God zelf
en onderzochtdenatuurzonderden grondslag van de Schrift.

Bot vermenigvuldigt zich niet in zoet

Flevo zich naar de W adden moet verplaatsen.

IJf(tuinbouwl.venijnboom,taxus.Naaldbocm, die bestand is tegen inkorting en
daarom voorheggen en geschoren heesters
gebruikt wordt. In Aalsmeer heeft men
vochthoudenden veengrond, die voor de

ijfteeltzeergeschiktis.Men wintdaarhet
zaad uitdekarmijnroode bessen en levert
later de ijf a1s groote geschoren heester
af. Om hem in den gewenschten vorm

tekri
jgen,issomseen halfmenschenleven

noodig.Van de 16de tot de 18de eeuw
xparen die heesters Zeer gezocht. In de
tuinkunst van tegenwoordig, beschouwt
m en hetals knutselwerk. In enkele oude
buitenplaatsen vindtmen nog welvan die

kunstig geknipte heggen uitvroegertijd.
Het groen iszeer vergiftig.M eermalen is
vee, dathad gegeten van het groen, dat
men na het hegknippen achteloos op de
mestvaalthad geworpen,daardoorgestorven.

IJ1e haring (visscherij). Haring, die

Dewi
jsbegeerteomvatallewetenschappen.
:3Immanent'' heet de wijsbegeerte, die

kuit geschoten heeft en niet meer zoo
vetis als te voren.M en vangti
jle haring

#,Tzanscendent'' is de wi
jsbegeerte over

gewoonlijkaan heteindevan deteelt(den
vangtijd),datisin November en Decem-

nietboven degrenzen van onsbegrip gaat.
hetgeen boven ons begrip gaat.
Kant koos de kennis der natuur als uitgangspunt. De Leidsche hoogleeraar
Bolland bepaalde zich totdebespiegelende

ber.Ze isbestemdvoorinmaakinhetzuur.

Wilting(visscherijl.Eenkabeljauwachtige

Umker.Imker.Bi
jenhouder.Immen zi
jn
bijen.,,Het nijvere immenvolk''.
Usbeen (keuken). Het dijbeen in de
varkensham. Hammebeen. Eigenlijk het
heupbeen vanhetbekken (lat:ischium).
Usheiligen.Dedagen 11,12 en 13 Mei
zi
jn gewijdaan St.M amertius,St.Pancra-

viscb van 30 cm lengte,die op een kleine

tius en St.Servatius,en zouden, volgens

schelvisch gelijkten te herkennen isaan

het volksgeloof, gekenmerkt zijn door

wijsbegeerte.Defaculteitderwijsbegeerte

aan de hoogescholen omvat: wiskunde,
sterrenkunde, natuurkunde, scheikunde,
geneesmiddelleer.

IJSLANDSCH MOS-ZAAGRAAM

591

die drie heiligen de ijsheiligen noemde.
VooralinhetOostenvan onslandzijndie

tusschen zand en kleiisafgezet.M en vindt
hetin de buurtvan beken,onder de grasof heidezode,somsterdiktevaneenhalven

zijn dan nog teeren deooftboomen staan
juist in bloei.Uit de statistieken blijkt

meter. Hetwater blijft er op staan.De
wijzevan ontstaan isdevolgende:ln den
grorad bevindt zich overal ijzeroxyde;

in dienachtenweliswaarietslagerzi
jndan

a1skoolzuuri
jzeren voerthet mede naar

strenge nachtvorsten. Vandaar, dat men
nachtvorsten zeer gevreesd. De gewassen

evenwel,dat de gemiddelde temperaturen

koolzuurhoudend water lost dat oxyde op

in andere nachten in M ei,doch dat het
verschil niet noemenswaard is.

de beken.Onderden invloed van de z.g.

Ilslandsch mos.Een soortkorstmos,dat
in Noord-Europa,vooralop llsland veel

pyde onoplosbaar en zetzichinbanken af.

ijzerbacteriën in hetwater,wordtdieverbinding gewijzigd.Koolzuur wordt afgegeven,deijzerverbindingwordtalshydro-

groeit en groote vlakten bedekt.Het mos
wordt a1s voedsel gebruikt, verder als
huismiddel tegen darmaandoeningen en
borstziekten.Doorkoken veranderthet in
gelei.

Ilzeroerisaardachtig,maarer komen we1
hardestukkeninvoor.Hetisgemakkeli
jkte
winnen.Vroegerwerdveelijzeroergegraven
langs den GelderschenIlsel,deSchipbeek,

Uzeraarde.Ilzeroer,moerasijzererts.tzie
ijzeroer).

hoogovenslangsden Gelderschenllselmet
kleine gieterijen.Laterwerd er veel oer

Ilzeren Man. Excavator.Stoomwerktuig
om grond te baggeren.Bi
j Vuchtiseen
groote plas ontstaan door uitgraving
van den grond,bestemd voorhetspoorwegstation in Den Bosch. Het baggeren
geschiedde door stoomkracht en de plas
kreeg den naam van hetwerktuig.

Uzerkies.Pyriet,FeSz,eengoudglanzende,
zeer harde,kristallijne stof,die men in

devordenscheBeekin degemeentenGorsel,
Vorden en Laren.M en bouwde ook kleine

naarDuitschland uitgevoerd,waarmen het
met andere ertsen mengde,om diegemak-

kelijker te doen smelten. De hoogovens
langs den Gelderschen llsel zijn verdwenen,delaatste in 1888;de gieterijen
zijn echter overgebleven.

Alleen in Drente wordtnog oergevonden,
doch men delfthetnietmeer.Dehoogovens
hebben geen oermeernoodig,omdatm en
tegenwoordigeenveelhoogeretemperatuur
in den hoogovenkanopwekkendanvroeger.

steenkolen aantreft en verder in klei en

llzeroer doettegenwoordig nog dienstin

zand (goudzand). In vochtige lucht laat
ijzerkiesde helftvan zi
jn zwavellos en
gaat over in zwavelzuur en zwavelijzer.

de zuiverkisten der gasfabrieken,om het
gas van zwavelwaterstof en cyaanverbindingen te ontdoen.

i
jzervitriool,waarbi
j zooveelwarmte vri
j

Zaagdak (bouwkunde). Sheddak. Een

Dit neemt zuurstof op en gaat over in
komt,dat somsde steenkoolontbrandt.

Uzermenie.Een verfstofvan paarsroode

fabrieksdak met bovenlicht. Het zaagdak
bestaatin den regeluiteen aantalkleinere
daken,elk meteen steile en een schuine

of bruinroode kleur, van geheel andere

zijde. De steile wanden zi
jn van glas

samenstelling dan echtemenie.Ilzermenie
bestaatuitonzuiveri
jzeroxyde,dat,fijngemalen en gedroogd en met veellijnolie

voorzien en naar het Noorden gericht.
De zon valt er niet in, waardoor geen

vermengd, een zeer goedkoope verfstof

levert,die echter slecht droogt en ijzer
doetroesten (bevatzuur).Niettemin wordt
veelijzermenie gebruiktals dekverfvoor
ijzer,omdathetzoogoedkoopisenaanhet
ijzereenschi
jnbaarverzorgduiterli
jkgeeft.

hinderlijke schaduwen in de werkplaats
kunnen ontstaan (inrichtingen voorkleurendrukenz.).De achter elkaar liggende
k
lei
ne (
da
kb.
enbl
gz.
eve5n92
vor
m.
Af
a)
a.
n hetdakeenZaagZaagraam (houtbewerking). Machine,
om boomstammen tot planken te zagen.

Uzeroer.Moerasijzererts.Hetbestaatuit
ijzerhydroxyde, dat uit het beekwater

Erzijn verscheidenezagen naastelkaarin
hetraam geplaatst.Om stammentotbalken
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ZAATHOUT-ZAKELIJK RECHT

te zagen, heeft men maar één zaagblad
noodig en men gebruiktdan de lintzaag,
een zaagband zonder einde,loopend over

wielschi
jven.

hetijzer te liggen.M etlucht-of stoom-

hamers wordt op den zet geslagen.

Bi
j hydraulische persen spreektmen van
matri
jzen.
Zadeldak (bouwkunde). Twee schuine
dakvlakken,welke in een rechte lijn (de
nok)samenkomen.(Afb.blz.212).
Zakelifke belasting, Belasting, welke
drukt op een zaak (grondbelasting,dividendbelasting, tantièmebelasting,coupon-

belasting,bedrijfsbelasting).Een zakeli
jke
belastingstaattegenoverpersoonlijkebelasting,welke rekening houdt metde draag-

krachtvan deneigenaâr(vermogensbelasting,inkomstenbelasting).
Zaagdak.

Zaathout (scheepsbouw). De kiel aan
houten schepen verleent aan het schip

een belangrijke stevigheid in de lengterichting. Daar ijzeren schepen geen kiel
hebben verkri
jgtmen devereischtestevigheid daarbi
j door demiddengangtijzeren
plaat in het midden van den scheeps-

romp) zeer dik te nemen en de spanten
zeer hoog te maken.Overdie verhoogde

spanten (kattesporen,wrangen)komtdan
nog een i
jzeren vloer,zoodat het i
jzeren
schip een dubbelen bodem heeft,die veel

bi
jdraagttotversteviging van hetgeheel.
Indien een dubbele bodem niet wordt
toegepast, m oeten andere maatregelen
genomen worden. Dan brengt men het
zaathout aan :een loodrecht staande plaat
in het midden overde geheele lengte van
het schip, op de m iddengang geplaatst.
Naasthetmiddenzaathoutkomen nogtwee

zijzaathoutenen,terhoogtevanderonding
(de kim) van het sch'p,nog twee kimzaathouten. De vi
jf zaathouten zijn zoo

Zakelijk recht.Een recht,datonmiddellijke heerschappi
jgeeftovereen bepaalde
zaak. Een zakeli
jk recht legt eenband
tusschen een persoon en een zaak,welke
band door een ieder moet geëerbiedigd

worden.Hetvolkomenzakeli
jkrechtishet
recht van eigendom, dat volledige heer-

schappi
j geeft over de zaak. Andere
zakelijke rechten geven die heerschappij
slechtsineenbepaaldopzichtb.v.hypotheek
en erfdienstbaarheden.Deze rechten veranderen niet, wanneer de eigenaar het

goed,waarop hetzakeli
jk recht is geves-

tigd,verkoopt. Gaat de eigenaar failliet,

dan behoudt de hm otheekhouder alzijn
rechten.Behalve hypotheek en erfdienst-

baarheid zijn ook hetjachtrecht(onlangs
hiertelandeafgeschaft)en hetvischrecht
zakelijkerechten.
s/erderheefteen verkooper een zakelijk
recht op de nog onbetaald gebleven goe-

deren in een faillissement,indien hij de
goederen zelfgemaaktheeft.Verkochthij
die goederen nietalsfabrikant, doch a1s

handelaar, dan heefthi
jslechtseen vor-

genoemd naar de overeenkom stige balken

dering op den gefailleerde, een persoon-

bi
jden houten scbeepsbouw.

lijk recht.

Zadel(smederij).Eenvaneengeulvoorzienaambeeldje,datmeteenpenin hetgat
van een groot aambeeld gezet wordt.Een
tweedezadel,,,zet''genoemd,heeftdezelfde
geulvormigeuithollingen wordtsamen met

heteerstegebruikt,om i
jzerenstavenzuiver
rond te smeden.Hetijzerwordt op het
eerste zadelgeplaatst,en de zetkomt op

Een gemeente mag den grond van haar
openbare begraafplaats niet verkoopen,

maarwelmag zij,van eengrafplaats,het
zakeli
jk rechtverkoopen,om daaralti
jddurend en metuitsluitingvananderen,lijken
te mogen begraven (familiegraf).
Dezakelijkerechten worden ingeschreven
in hetkadaster.

Een persoonlijk recbtvloeitmeestalvoort

ZAKGOTEN- ZALM TRAPPEN
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uit een verbintenis. Zoo is beklemrecht

zalings. Haaks daarop, dusdwarsscheeps,

(ziealdaar)een zakelijk recht,maarhuur
iseen persoonli
jk recht.
Het verschiltusschen eenpersoonli
jkrecht
eneenzakelijkrechtbli
jktduideli
jkuithet
volgende.Eener:aterheeftzijnbezittingen

zi
jn nog twee zalings, de dwarszalings.
Bi
jhetverlengstukvandesteng,bramsteng

nagelaten aan een erfgenaam onder het
voorbehoud van zeker goed,dat aan een
ander als legaat is verm aakt

De legataris wi1 nu weten,wanneerhi
j
over zi
jn legaat beschikken kan. Is hi
j
terstond na het overli
jden van den erflatereigenaargeworden,ofmöethi
jeerst
aan den erfgenaam afgifte van het legaat
vragen ?
H eteerste is het geval,wanneermenaan-

neemt,datde legatariseen zakeli
jk recht

geheeten, bevinden zich zalings zonder
m ars.

M ars en zali
ngszijn aanknoopingspunten
van hetwant,dat de stengrechtop houdt.
M en onderscheidt aan den grooten mast:
de grootbramzalings en aan den fokkemast:devoorbramzalings.
Tegenwoordig hebben de schepen geen
steng meer en ook geen mars.De zalings

zi
jn echtergebleven;zedienen tot beves-

tiging van het hangblok van den dirk

(kraanli
jn van den laadboom) ofvan de
vlag,ofvan een licht.

op hetlegaatheeftgekregen.Een afschrift

Zaling (bouwkunde).Zaalgoot,legering

van hettestamentisdan zijn eigendomsbewi
js,op grond waarvan hij bij den

of krimp. Om het water af te voeren,
dat tegen een muurvlakte (b.v. van een
schoorsteen) regent en naar beneden

overschrijving op zi
jnnaam kanverzoeken

stroomt,maakte men vroeger een gootje
van lood langsde zijkanten;een zaling,
(afb.blz.304).Tegenwoordigmaaktmen
gewoonlijk van een breede strook lood

BewaarderderHypothekenenhetKadaster
Hettweede is het geval, wanneer men

aanneemt,datdelegatariseenpersoonlijk
recht op den erfgenaam heeft. De akte
van overdrachtvan den erfgenaam opden

legatarisisdan heteigendomsbewi
js.

gebruik, welke over de pannen of het
dakriet heenreikt.

Beideopvattingen hebbenrechtvanbestaan.
Vooral wanneer het goed rentegevend is,
maakthet voor den legetaris een groot

Zalmsteek (visscherij). Een ri
j fuiken,

verschilofhem terstond na hetoverli
jden

metdezijwandenaanelkaarverbonden en

de vruchten van het legaat ten goede
komen, of dat die vruchten tot aan den
dag van afgifte aan den erfgenaam toebehooren.

Zakgoten (bouwkunde).Kielgoten.Goten tusschen twee dakvlakken,bi
j daken,
dieuitveledakvlakten bestaan,zooalszaagdaken.

Zaling (zeilvaart).Inhetalgemeeni
eeen

zaling een uitspreider van het want. De
zaling vergroot den hoek,die het want

(lijnen,diedenmastrechtop houden)met
den mastmaakt. In 'tbi
jzonder worden
zalings genoemd : de dragers van de

mars (afgeleid van zadel) (afb.blz.78).
De mars is een platform ,aangebracht op

de plaats,waar de steng (verlengstukvan
mast)aan den mastis verbonden.Onder
demars,terweerszi
jdenvandieverbinding,
bevinden zich twee balkjesinderichting
vanhetschip,a1sdragers.Datzi
jndelangsW oordverklaring.

om zalm te vangen. De fuiken worden

zetten zoo het vischwater af.

Zalm trappen. Geulen naast de sluizen
in gekanaliseerde rivieren,welke den zalm
in de gelegenheid stellen, de hoogste
panden van de rivier te bereiken,om te

paaien (paren).
De zalm keert in den voortplantingstijd
uit zee terug naar het zoete water en

zoekt dan altijd dezelfde rivierop,waarlangszija1sjongdiernaarzeeisgetrokken.
In de nieuwe M aaskanalen bevinden zich
verscheidene stuwen met sluizen.Opdeze

plaatsenzi
jn zalmtrappenaangelegd,waar-

over de trekkende zalm kan opwippen en
hooger gelegen panden kan bereiken,om
ten slottein de beken (deGeulendeGulp)

te gaan paaien. In die riviertjes maakt
men dan ook jachtop paaiende zalmen.
M en neemt ze de hom en de kuit afen
kweekt daar zalmbroed uit, dat latera1s
zesweeksch broed in dezelfde beken uitgezetwordt.

ZANDBLAD-ZEDELIJK LICHAAM
Zandblad.Het blad van de tabaksplant,
datonderaandenstengelgroeitendaardoor
m etzand bestovenis.Hetwordtuitsluitend
a1s dekblad gebruikt en brandt metwitte
kleur.Zandblad is grootvan stuk,dun en
buigzaam en daardoor geschikt voor het
doel. Vooral zandblad van Sumatra munt
uitin deze eigenschappen en is daardoor
zeer duur.
Vroeger was zandblad meestal roodbruin
van kleur.Door verandering in bemesting

en kool.Van den aard van hetbindmiddel
hangt de hardheid af.De harde soorten
hebben kiezelzuur als bindmiddel. M en

en wi
jze van gisten wordttegenwoordig

den triastijd is fijnkorrelig en diende

lichter zandblad gewonnen. Veel topblad
geeft veelschaduw,waardoor eveneens de
kleur van hetzandblad lichter wordt.
Op zandbladvolgen opwaartsaan deplant:
het voetblad,middenblad of plukblad en
topblad.Dezeworden vooromblad envoor
binnengoed gebruikt.

vaak platte, grauwe,harde steentjesaan,

maakterslijpsteenen enmolensteenenvan.
De fijnkorrelige, harde soorten gebrtlikt
men voor beeldhouwwerk; grovere voor

bouwsteen.Kiezelachtige en i
jzerachtige
soorten zandsteen hebben degrootsteduurzaamheid.Als duurzame bouwsteen is de

Bentheimer en Gildehauserzandsteen bi
j
ons goed bekend.De bonte zandsteen uit
vroegervoordebeeldhouwwerken van'vele
Duitsche kerken en kasteelen. De zeer
harde,gelaagde zandsteen uitBelgië levert
de z.g.greskeien,hetmooiestraatmateriaal
met vlakken bovenkant, waarin men de
m ica ziet glinsteren. In grind treft men

welkeookuitzandsteen bestaan. De leem -

Zanderen (steenhouwen).Eenkorreligen

achtigesoortenzi
jnzuurvast;dezegebruikt

achtergrond aanbrengen op een steen,
waarop letters voorkomen,die boven het
oppervlak liggen.M en gebruikt voor het

men voor de bekleeding van hoogovens.

zanderen een puntijzermetverwisselbare

zandkorrelsin zandsteen zeergrof,dan doet
de steen op de breukplaats aan vischkuit
denken en spreektmen van kuitsteen.

punten.

Zandoer (aardkunde).Bruin,grofzand,
datdoori
jzerenhumpsbestanddeelenaan-

Soms bevat zandsteen genoeg i
jzer,om
gebruikt te worden a1si
jzererts. Zijn de

Zandstrooken (scheepsbouw). Kielw-

eengekit is tot steenharde banken,oerbanken, die veelalonder hellingen in de
heidevoorkomen.Ilzerhoudend water lost
humuszuur op en neemt het mee. D it
humuszuur slaat neer, zoodra het water
m et koolzure kalk in aanraking komt en
dan ontstaan harde banken in het zand.
Vooralop plaatsen,dielang vochtigbli
jven,
zooals onder de oppervlaktevanhellingen,
komt zandoer voor.

gangen,kloosterhouten.De planken of de
huidplaten van een schip,welke langs de

Zandpalen (bouwkunde). Fundeering

van het B
. ur
gerli
jk W etboek bepaalt,dat

kielliggen.Zi
jworden ingelaten in sponningen in de kiel.

Zangertle (drank). Grog van
Cognac.

Zavelgrond.Lichte klei,kleimetzand.

Zedelijk lichaam (rechten).Art.1690
van een gebouw op weeken bodem.Deze
wordt gemaakt,door palen 2 meter diep
in den grond te slaan en ze erweeruitte
trekken,om daarna de opening te vullen
met aangestampt zand. De tegenstand,
welke zulke zandpalen geven, berust op

zedelijkelichamenzijn:vereenigingen van

den zijdelingschen tegendruk van den

soonli
jkheid,heeft dus rechten en verplichtingen,evenalseennatutlrli
jkpersoon.
Zijisaansprakeli
jk voorhaarhandelingen

weeken grond tegen hetzand.

personen,door het openbare gezag inge-

steld of erkend (door goedkeuring der
statuten). Hieronder vallen dus ook:

Staat,Gemeente,Provincieen W aterschap..
Zulk een vereeniging heeftdan rechtsper-

Zandsteen. Een gesteente, dat ontstaan
isuitzand,datdoorbindmiddelen samengebakken is.Als bindmiddelkomt voor:

en kan zelfstandig vermogen hebben.
Handelen devertegenwoordigersbinnen de
perken van hun bevoegdheid metderden,

kiezelzuur,leem,kalk,ijzercarbonaat,gips

danzijn nietzij,doch isdevereeniginga1s
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zoodanig verbonden.Bij een vereeniging
zonderrechtspersoonli
jkheidkaneenderde

krijtbergen van koolzurekalk (de mergel
in Limburg).

Zeebliek.Jonge haring uitdeNoordzee.

Zeeforel.Schotzalm .Een kleinezalmsoort,
welke in onze rivieren gevangen wordt.
Alnaar de grootte brengt ze 2- 7 gld.
het stuk op. De forellen, die men in

nimmer de vereeniging aanspreken in
rechten,maar wel het lid,datgehandeld
heeft.

Het is een kleine, naagere soort,diein de
lfoordzee geboren wordt en dan naar de
ïvadden trekt. qvanneer deze haring 10
cm lang is,zoekt ze de pkoordzee op en
heetdan zeebliek.Zekeertterug,wanneer
ze half volwassen is en heet dan halve

Het aantal levende soorten van zee-egels
wordt op 400 en datderfossiele zee-egels
op 2000 geschat.

beken teelt,zi
jn van dezelfdesoort.
Zeefvaten (plantkunde). Reeksen van

haring;zijMzordtvaakalssprotverkocht.

cellen boven elkaar,waarvan de tusschen-

Zeebrieven.Bewijsstukken voorhetrecht

dienen voor hetvervoervan de voedingsstoffen van de plant.

schotten zeefvormig doorboord zi
jn. Zij

van een zeeschip.om de Nederlandsche
vlag te voeren. De zeebrieven vermelden
naam en herkomst van het schip. Deze
moeten op het schip met zichtbareletters

Bijdehoutvaten,diewaterenzoutenvervoeren,zi
jndetusschenschottengeheelver-

zi
jn aangebracht.Voortsvermelden zijde

dwenen ende celwanden dikker,waardoor
de houtvaten bovendien tot steun van de

ingeschreven.Zijwordenverleend,wanneer

plantbijdragen.
Erzijntweebekendeplantenziekten,dieop
afwi
jkingen in de zeefvaten berusten:de

inhoudsmaat,den eigenaaren hetkantoor,
waarhet schip in het scheepsregister is
hetschip voorten minste de helftbehoort
aan Nederlandscheingezetenen ofwanneer
de opvarenden ten m inste voor de helft

Nederlanders zijn.
De minister geeft de bewijzen af. Zi
j
moeten bijhetbinnenkomen en uitvaren
der havens vertoond en,bij verblijf van
naeerdan 24 uur in een vreenade haven,

door den plaatseli
jken consul geteekend
worden. Na vier jaar worden de zeebrieven vernieuwd. Voordezeevisscheri
j
en kustvisscheri
jgelden dezewetsbepalingen niet, öök nietvoor schepen onder de
20 kub. meter inhoud en voor schepen

van erkendejachtclubs.
Zee-egels.Zeedieren, met een kalkschaal
van velerlei vorm (plat bolvorm ig,afge-

rond kegelvormig enz.).Ze zijn tot 20

cm groot,alnaar de soort.Ze leven aan
de kusten in helderwater.Aan onzekusten

vindt men dikwijls de overblijfselen van

het huidgeraamte der zee-egels: teere

doosjes van regelmatigen vorm.
Zeerbekend zi
jn de zee-egelfossielen uit
deoudheid,toen hetkri
jtgevormd werd.
Datkrijtbestaatuithuisjesvan zee-egels,
die in een ondi
epe zee zijn bezonken en
dikke lagen hebben gevormd.Later werd
de zeebodem opgeheven en ontstonden

vergelingsziekte der bieten en de bladrolziekte der aardappels (broze,bolle,dikke,

stijvebladeren).
Zeegras.Een wier,dataan vlakke,ondiepe
kusten groeit en met de wortels in den

grond stoelt.(geen dri
jvendwierdus).Het
heeft lange, groene bladeren, welke na
droging bruin worden.
Op onze W adden komtveelzeegrasvoor;

ook bijW ieringen,daterzijn naam aan

ontleende.De zeegrasvelden worden daar
verpachten het wier wordt gemaaid en
gedroog'd. W at losgeslagen is,is m inder
waard,maar wordt toch opgevischt. Er

zijn jaren geweest,datde pacht 100,000

gulden bedroeg.
Tegenwoordig iszeegrasdoorhoutwolver-

drongen,maar toch blijft dewierhandel
voor sommigen een middel van bestaan.
lnsecten huizen nietin zeegras,waardoor
het voor kussenvulling zeer geschikt is.
Ook wordtglasin zeegras verpakt.
Een kalkworm soort hecht zich methaar
:es aan het wier en maakt er
platte huisl
witte stippels op.Het heeft dan minder
handelswaarde.

Zeegt. Zeeg.Ronding.De zeegtvan een
schip :de ronding in de lengte.Een schip
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met hoogen boeg en hoog achterschip
heeftveelzeeg.Dezeegvan een loopplank:
de gebogen vorm in de lengte.

Zeekraal.Krabbekruid,krabbekwaad,hanepoot. Een soort van ganzevoet, welke
op slikken wast.De zeekraalis de eerste
plant,die op de pasblootgekomen slikken
gaatgroeien.Latervolgen de kwelderaster

even groot en daardoor kwam men tot
verschillende uitkomsten n.1.van 1851 '
cot
1854 meter.De m eeste staten stellen de

zeemi
jlgelijkaan1/6avaneenminuutlengte
op den 45sten breedtegraad,dat is 1852

meter.De Engelschen rekenen dezeemi
jl

op1/6avandengemiddeldenlengteminuut,
datis1853meter.Zijtellen ook nog bi
j

knoopen.Reedslang streeft m en er naar,

en het kweldergras.
Zeekraal wordt a1sgroente,gaarnegegeten
en was vroeger een middeltegen scheurbuik.ln Groningen voert men zeekraal
aan de schapen.

eenheid in de berekening vandenzeemi
jl
tekrijgen.(Zie ook bijlog en bi
jknoop).

Zeem (bifenteelt).Honing.Zoo zoetals
zeem (in Vlaanderen).M eteenbezeemden

in een gewricht of in een peeskoker.
Zeen is pees.Het woord zeenwater wordt
vaak verbasterd tot zenuwwater.

mond: vleiend. Iemands mond zeemen :

Degrootste gemiddelde snelheid van zee-

schepen isthansruim 30zeemi
jlen.
Zeenwater(heelkunde).Leewater.Vocht

vleien.Zeemerij: inrichting waarhoning
verwerkt wordt.

Zeem leer.Huiden van schapen,kalveren
en koeien,met traan bewerkt.
Zeemleerisgeschiktvoorhetreinigen van
glas,omdathet geen vezels erop achterlaat.M en kan hetin vele kleuren verven.
Kleurt men het aan één kant zwart,dan
noemtmen hetchevreauleer,waarvan men
zachte schoenen m aakt.
Zeem touwen. Bereiden van zeemleer.
Daartoe worden schapevellen in twee
lagen gespleten;de vleeschlaag dient voor
zeemleer,dehuidlaagvoorboekbindersleer.
De huiden worden eerst gekalkt, om de

harenteverwijderen.Dehuidzweltdanop.
M et verzuurde zemelen wordt de kalk

verwi
jderd. De huid wordtdan metvet
of traan ingesmeerd en onder volhamers
gekneed,totdatdegeurvan rottend vleesch
verdwenen is.Daarnawordt het vet rnet
loog verwi
jderd.Hetleer, dat men dan
verkrijgt,wordt meteigeelbesmeetd,met
aluin gebeten en m et oker gekleurd.

In Harlingen is een zeemtouwerij. In
Engeland zi
jn er vele, doordat daar
veelblooten (scbapevellen)uitdegemeene-

Zeepokken op mosselen.
Zeepokken. W oningen van kleine zee-

dieren.Dezewoningen zi
jn zoo grootals

erwten, uit koolzure kalk gevormd,zeskantig,metdeksels,diealsdakpannen over
elkaar liggen. Zi
j hechten vast aan de
scheepshuid.Dezeaangroeisels,evenalsdie
van planten,kunnen de snelheid van een
schip wel 35 % vertragen.
De Duitsche schepen,die in den oorlog
in havens van Ned-lndië gevlucht waren,
konden later zelfsmaareen vierdevan de
vroegere snelheid loopen. Bedekking met

besten Zuid-Afrika en Australiëingevoerd
worden.

dun plaatkoper was eertijds bi
j houten
schepen afdoende.Bij i
jzeren schepen is

Zeemijl.De maat voor den afstand op

ijzervormen sameneengalvanischelement

zee,en wel1/6c van delengtevaneen

en roesten wordt erdoor bevorderd.Verf
werkt de aanzetting der larven van de
zeepokken in de hand. Tegenwoordig
mengtmen dehuidverfmetkoperen kwik-

minuutvan den meridiaan, 1852 meter.

Omdatdeaardeaandepolenplatteris,zi
jn

de minuten op den meridiaan niet overal

dat middelniet te gebruiken : koper en

ZEESCHUIM - ZENUW KNOOPEN

597

zouten, m aar een afdoend middel heeft
m en nog niet.

Zegen (visscherij). Zein.Een zegen is

Erzijn wel 130 soorten van zeepokken.

van kurken en deonderpeesvan loodjesis

Sommige groeien op mossels en doen de

voorzien. In het midden van de lengte
bevindt zich een kuil, een zak. Twee
personen trekken dezegen stroomopwaarts,
dan wordtéén eind stilgezeten hetandere
eind rondgetrokken, z66 dat de einden
samenkomen en de vischomsingeldis.De
lengte bedraagtvoorzalmzegens 500- 600

waardeervanverminderen.Zijdringenwel
niet diep in de schelp, m aar ze maken

de mosselonoogelijk.(afb.blz.596).
Zeeschuim . Sponsachtig eiernest van de
wulk,vaak aan het strand te vinden.De
wulk ofkinkhoorn is een zeeslak.

Zeesterren. Zeedieren, van vi
jfstraligen

bouw,met een kalkpantser onderdehuid,

een darmkanaalen een bloedsomloop.(het
bloed iskleurloos).Hetdierbeweegtzich

een lang,smalnet,waarvan debovenpees

meter;dehoogte5meter.Elftzegens zi
jn
300 bi
j 5 meter.Bijde kleine visscherij
zi
jn dezegensveelkleiner.Hetvaartuigje,
waarmede de zegen wordt uitgebracbt,
heet zegenaak. s4en vischt aan de kust
metde zeevischzegen ofsurrevaad opgeep,

kruipend voort over den zeebodem door
m iddelvan draadvormige aanhangselsaan

ansjovisen haring.

den buik.De mond is aan de buikzi
jde

Zeilsboom (zeilen). Giek.Spier,waar-

elegen. Zeesterren hebben een korten

slokdarm, waardoor het mogeli
jk is,dat
het dier de maag naar buiten kan stulpen

medemen den voetvan hetzeiluithoudt.
Op kleine schepen gebruikt men den
zeilsboom wela1slaadboom.Afb.blz.161.

om de prooi te grijpen,die bestaatuit
schelpdieren en slakken. Kustvisschers

vangen vaak zeesterren in hun netten.Zi
j
verkochten ze vroeger alsmeststof(vi
jf.
hoeken).
Zeeste-ren hebben een groot herstellingsvermogen:Uit een arm met een stuk van

Zeilsteen.Eennatuurlijkemagneet,welke
men eertijds als kompas gebruikte. De

zeilsteen is in de delfstofkundebekendals

magneeti
jzersteen, een oxyde van ijzer,
zwartvan kleur en glanzend. Hi
j wordt
in kristallen tusschen gesteenten gevonden

deschi
jf,groeiteen nieuwezeester.

en is een belangrijk i
jzerertsin Zweden,

Zeeuwsche koorts.Moeraskoorts.Bijde

lkoorwegen enz.
In Teyler'sM useum te Haarlem iseender-

Engelschen was moeraskoorts langbekend
onder den naam van W alchersche koorts,
omdathun troepen op W alcheren in 1809
da
araan hevig hebbengeleden.Indelaatste
'
Jarenmeentmen echter,datnietdemoeraskoorts,maar de dysenterie,deroodeloop,
deziekteisgeweest,waaraanzooveelEngel-

gelijke natuurmagneet, die 114 kg ijzer

sche soldaten opW alcherengestorvenzijn.

het graan met de zekel gesneden. M en

Zeever.Speeksel.Zeeveren:kwijlen.tn
Gelderland,Brabanten Zeeland wordthet
woord nog algemeen gebruikt:De zuigeling zeevert.

Zeewolf.Een zeevisch,zoo groot alseen

kabeljauw,dieereenigszinsschrikwekkend
uitziet, omdat hij een grooten kop met
scherpe tanden heeft.Het velis glad,het

vleeschisgrof,doch smakelijk,Gewoonli
jk
wordtde visch zonder kop en zonder vel
verkocht. M ooten gebakken zeewolf kan
men teAmsterdam invischwinkelskoopen.

dragen kan.

Zekel(landbouw).Eenkrom,getandmes,
een sikkel.Een zekel gebruikt men voor

het afsni
jden van sti
jve stengels (riet,
boonen,maanzaad).In Zeeland wordtook

grijpt metdeeene hand een boshalmen
en snijdtdieafmetde zekelindeandere
hand.In N-H spreekt men van scheren

metde zekel; in Z-H van snijden met
de zekel.

Zenuwknoopen (ontleedkunde). Hoopjeszenuwweefselnaastdewervelkolom en
aan de ingewanden (hart,maag, darm,
enZ.), Waarvan ZentlWen Uitgaan naar
spieren met onwillekeurige bewegingen

(zooalsdehartspier,dedarmspieren).De

prikkel voor die zenuwknoopen wordt
geleverd door het bloed en de samentrek-

ZEN UW ZINKINGKOORTS- ZETM EEL
king van de spieren, welke een gevolg is
van dien prikkel, staat niet onder den

invloedvandenwil,zooalsdatbijdewille-

Zettings (eendenkooi). De hellingen
langs het water van een eendenkooi,
waarop de eenden gaarne zitten.

keurige spieren het geval is. Bovendien
ontvangen die spieren ook zenuw ezels
vandehersenen,waardoorre:exbewegingen

Zetliln (visscheril).Zetangel.Een visch-

mogeli
jk zijn.(b.
v.deinvloed van schrik
op de hartbewegingen).

tevisschen.Eendrijvendstukhoutdientals
dobberen men gebruikteenlevendvischje

Zenuwzinkingkoorts. Typhus.

haak waaraan een lang snoerom op snoek

a1saas.A1sdesnoekgebeten heeft,zietmen
dataan de verplaatsing van hetstuk hout,

dattegeli
jkdevaartvanden snoekremt.
Zesender(jacht).Een hertmeteengewei
metzes punten.(afb.b1z 474).Hethert
heeftin heteerstejaar één spies,inhet
tweede jaar een gaffel.Vervolgenswordt
hetherteen zesender,achtenderenz.Soms

komen z6-enders voor.In magere jaren
blijfthetaantalspiesen onveranderd.
Zet(landbouw).Een brug,welketoegang

geefttothet bouw-ofweiland.Hetonder-

houdvanhetzetberustbi
jdegezamenlijke
eigenaars, die daarover toegang tot hun
land hebben.

Zet (smederij). Zethamer. Een stalen

Een Neur wordtook zetangelgenoemd en

is een soortgelijk vischtuig,maar hierbij

is het snoer om een klos gewonden,die
aan den hengelstok is vastgemaakt en dat
a:oopt,alsdesnoekmethetaaswegzwemt.

Zetm eel.Een stof,die in de planten uit
koolzuur en water gevormd wordt en in
zaden en wortelstokken wordt opgehoopt,
teneindeaan dekiem voordenieuweplant

tot voedselte dienen (zie zetmeelgom
en mout).

Zetmeelbevindtzich in dezaden,alshoning
in een raat,omgeven doorcelstof.Denaam

isafgeleidvan dewijze,waarop men deze

hamer met een vlakken,vierkanten kop.
M en gebruikt den zetom glad en zuiver

stof kan afscheiden.D it geschiedtaldus:
M en maakthetzaad,den wortelofden bol

smeedwerk teverkri
jgen.Dehamerwordt
meteen lossen steel(om trilling te vermijden)ophetgloeiendsmeedstukgezeten

men hetzetmeelm etveelwateruitdecelstof,diehetomgeeft.M en laatdatwaterin
bakken staan;hetzetmeel bezinkt en zet
zich af.Zoo bereidt m en zetmeelin het
groot uitaardappelen.

metden voorhamerwordtdaarop geslagen.

Zetangel (visscherij). Fleur;vischtuig,
bestaande uit een hengelstok en een lang
eind touw, waaraan een vischhaak. Het

touw wordtvooreen deelop een klosje
gewonden en hetvrije gedeelte,met een
levend vischje a1s aas,in hetvischwater
uitgezet.Grijpt een roofvisch (snoek of
baars)hetaas en zwemthijermeeweg,
dan loopt het touw af.
De zetangelheeft twee voordeelen boven
een hengel:vooreerstbehoeftdehengelaar

ernietbi
jte blijven en ten tweede is er
bijeenzetangelminderkans,dateengroote
visch zich losrukt.

fijn doorraspen ofmalen.Daarnawascht

Sago iszetmeel,op dezelfdewijze bereid

uit het merg van den sagopalm en arrow-

rootwordtbereid uitden pi
jlwortel.
Zetmeelachtige stoffen zi
jn verbindingen
van koolstof,metwaterstofen zuurstofin
de verhouding van 2 op 1,dusin dezelfde

verhouding a1sin water(H 20).Vandaar,
dat men zetmeelachtige stoffen koolhydraten noemt.

Onder het vergrootglas bezien, bli
jkt

zetmeel te bestaan uit kleurlooze korrels.

die bi
j verschillende herkomst een verschillenden vorm hebben.M et jodium
kleuren zijzich sterk blauw.
Zetmeel gebruikt men ter bereiding van

Zetbank(metaalbewerking).Inrichting,
om i
jzeren platen tezetten,ineenbepaalden hoektebuigen.Dezinkwerkergebruikt
dezetbankom zinken platen van een rand

tevoorzien (b.v.vooreen dakgoot).

stijfsel(tarwezetmeel),om goedkoopeweefsels te pappen (apprêteeren), of om
papiervastertemaken.Van zetmeelmaakt

men dextrine(zetmeelgom),datalsplakmiddel gebruikt Neordt. Ook voor de
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bereiding van blanke stroop wordt zet-

smelt (cacaoboter b.v.), gemengd me

meelgebruikt.(Ziebi
jblankestroop,mout
en zetmeelgom).

geneesm iddelen,bestemd om in den endeldarm te worden gebracht.

Tot de zetmeelachtige stoffen koolhydra-

ten)rekentmen ook desuikersen celstof.
Verderinuline,datinartiyjokkenendahlia-

Zetsteen. Regelmatige stukken natuur-

knollen voorkomt.

om,naastelkaargezet,te dienen alsoeverbescherming.

Glycogeen (spiersuiker) bestaat uit ver-

scheidene moleculen oplosbaar zetmeelen
wordt uit suiker in de lever gevormd,om
daarteworden opgestapeld.Delevergeeft
naar behoefte zetmeel aan het bloed af.
Het bloed voert het naar de spieren,
waar het als brandstof dienst doet.(Zie
suikerziekte.

steen,dikwijlszuilen van basalt.bestemd,

Zetten. Ambteli
jk vaststellen. Broodzetten:den vasten prijs bepalen, waarvoor
brood verkocht mag worden. Vöör 1927
bestond het College van Zetters voor de

Rijksbelastingen.Hetverleendezi
jn medewerking bijdevaststellingvandegrondbelasting en van de Personeele Belasting.

Zetmeelgom .Sti
jfselgom.Dextrine.Zet-

Op gezetten ti
jd:op vastgestelden tijd.

meelkomtin knollen en in zaden vooren

is bestemd,om bijde kieming dejonge

plantte voeden.Daartoe wordthetonoplosbare zetmeeloplosbaar gemaakt en wel

Zetten (bouwkunde). Bezakken,inklinken van den grond. Zetten van een muur
door krimpen van de metselspecie.

dooreen verteringssap (maltose), dat bij

de kieming ontstaat.Er ontstaatdan eerst
zetmeelgom uitzetmeelendaarnadruivensuikeruitzetmeelgom.
Kunstmatig geschiedtdezelfdeverandering
in fabrieken van druivensuiker door de
inwerking van warme,verdunde zuren.
Zetmeelgom is geel van kleur, zoet van
smaak en oplosbaar in koud water,waarmede het een kleverig vocht geeft.
Indien men zetmeelvoorzichtigin een reageerbuis verwarmt,ontstaat ook zetmeelgom en ziet men het zetmeelovergaan in

Zetten (metaalbewerking).Een hoek of
eenbochtgeven.Bi
jden bouw van ijzeren
schepen maaktmen een S ofZ bochtaande
randenvaneenstalenplaatvoordescheeps-

huid. Men noemtdatzetten ofjochelen.
Deze bocht sluit over de randen van de
naastliggende plaat heen.
De tanden van een zaag worden om den
anderen naar buiten en naar binnen omgebogen.Deze bewerking heet: ,,de zaag
zetten#,.

een geelpoeder.Bijhetbakkenvan brood

Zetter (kaasmakerij).Kaaskop.Dekom

Ook ontstaatdezestofbijhetstrijken van
gesteven linnengoed,waarop zijeen glanzendelaag vormt. Stri
jkt men telang of

perstwordt,een pekelbad kri
jgten op het
kaasbord wordtgeplaatstom te ri
jpen.

te heet,dan gaat de verandering van het
zetmeelte ver; er ontstaat druivensuiker
en de bewerking mislukt.
M en gebruiktzetmeelgom alsplakmiddel
en men naaakt er sommige biersoorten
kleverig mee.A1s plakmiddel voor post-

Zeuntje (marine). Dejongste van den
bak (schaftgemeenschap). Lichtmatroos.
Dezeuntjeswordenbelastmethetreinigen
van hetkomaliewant (de vaten).

vormtzich een gele korstvan zetmeelgom .

zegelsis ze minder geschikt, omdat zij
water aantrekt. In weverijen papt men
erweefselsmeeen in de katoendrukkerij

maaktmen met zetmeelgom de verf dik;
ook wordthet gebruikt om bordpapier te

stijven.Zie mout,blanke stroop,zetmeel.
Zetpil (geneeskunde). Staafje van een
vettigestof,welkebi
jlichaamstemperatuur

of houten kop, waarin de wrongeluitge-

Zicht.Korte zeis,waarmede graan wordt
gemaaid.De maaier houdt in de rechter
hand de zicht en in de linker hand den

madhaak of pik, een i
jzeren haak aan
een houten steel.M etden madhaak gaart

hij de halmen bi
jeen en dan slaathijze

met de zicht af.
W at men in Z-Holland zichten noemt,
heet in Zeeland en Vlaanderen pikken.

(afb.blz.391).
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ZIELKUNDE-ZINKRIJS

Zielkunde.De leer der geesteli
jke verschijnselen bij den mensch;de roerselen
van het gemoed,het karakter,de aanleg,

deneigingen,depersoonli
jkeeigenschappen.
Zier.Zeerkleininsect.Inhetbijzonderde
schu/ftmi
jt.
Zilverlaken.Laken metzilverdraad doorweven. Zilverlakensche kip of fazant:kip
offazantmeteen witten kop en verderwit
met zwarte stippen.

Zilverpaling.W anneer paling geslachts-

rijpisgeworden,isdebuikwit(zilverachtig)
en is dekop fi
jn van bouw (fijnkoppen).
Zi
jlaatzichdanmetdenstroom meedrijven
(dri
jfpaling)en komtin zee.W egens de
kleur van den buik spreekt men van
zilverpaling.Zie aal.

Zilvervliesge.De buitenste laag van de
rijstkorrel,het vliesje,datmetde harde
zaadhuid,den bolster,vetgroeidis.Bi
jhet
sli
jpen ofpoli
jsten van deri
jstwordtdat
vliesje verwijderd.Bij het stampen van
rijstineenkomvormig,houten blok,zooals
deinlander doet,blijfthetvliesjegrootendeels gespaard.
Eykman gafden stoottotdeleerdervitamines,toen hi
j ontdekte, dat alleen het
ontbreken van hetzil
vervliesjeaan deri
jst
in Indië de oorzaak was van het ontstaan
van berri-berri, een ziekte der zenuwstammen.Dezeziektewasvroegeralgemeen

bi
j arbeiders,die in gemeenschap werkten,bij gevangenen en bi
jschepelingen,
daarzij als hoofdvoedsel geslepen ri
jst
gebruikten.

Zilvervos.Vossen hebben vaak toevallige

kleurafwi
jkingen.Dezilvervosisdooreen
kleurafwi
jking ontstaan uit den gewonen
rooden vos. Voor eenige tientallen van

fokkerij te Leersum met vier honderd
dieren.Zi
j worden gehouden in buitenhokken,groot 8 bi
j 10 meter,die van
sterk grondgaas voorzien zi
jn, anders
zouden zi
j zich spoedig uitgraven.Een
zilvervos werpt in het voorjaar 1- 6
jongen.Blauwe vossen zi
jn nog vruchtbaarder. Het onderhoud van een vos is
nietduurderdanvan eenhond van dezelfde

grootte.De pri
jzen,welkevoorde vellen
gemaaktworden,schijnenzeertewisselen.
M en zegt,dat vroeger soms 300- 800 gld
vooreen ve1werd ontvangen en thans nog

250-300 gld,al zijn de meeste landen

nu voor den invoer van vellen gesloten.

Londen wasaltijd een belangrijkewereld-

vellenmarkt; thans is er ook een markt
te Amsterdam .

Ofdefokkeri
jvanzilvervossenwinstgevend
is,staatnietvast.Zeker is het,datereen

ti
jd was,datdeverkoopersvan fokdieren

goede zaken deden.M en schat hetaantal

vellen, dat jaarli
jks in ons land wordt
geWonnen, Op 2000. In lloorwegen op
100.000 stuks.

Vijftig fokkers vereenigden zich in de

Nederlandsche Vereeniging van fokkers
van Zilvervossen'', welke 1100 dieren in
haar stamboek heeft ingeschreven.Bovendien isereen ,,Nederlandsch Zilvervossenstamboek''.Deingeschreven dieren worden
van een getatoueerd oormerk voorzien.
,.

Zinker.Ilzeren gas-ofwaterleidingsbuis,
die50cm onderden bodem van een kanaal,
grachtofriviergelegd wordt,om de bewo-

nersaan deoverzi
jdevan gasofwaterte
voorzien.

Zinkgroen. Een verfstof, bestaande uit
een mengselvan zinkoxyd en cobaltoxyde.
Onvervalschtzinkgroen lostin salpeterzuur
geheelop.

jaren ismeninCanadabegonnenmetzulk
een,in een klem gevangen dier,tefokken.
Hethaarwaszwartmetwittepunten.M et
de half wilde nakomelingen fokte men
verder, totdat ten slotte de zilvervos
een ras is geworden, dat de haarkleur
standvastig vererft.In 1925 werd hier te
landedeeerstezilvervosingevoerd ensedert
is de teelt ook in ons land begonnen.Er

zijn nu honderd fokkeri
jen o.a.een groote

Zinkrijs (waterbouwkunde). Ri
js van

wilgenhout voor zinkstukken. M eestal

gebruikt men het fi
jne Hollandsche rijs,
afgewisseld met grover, Geldersch rijs.
Hetlaatstgenoemde geeftdoorzijn lengte
meer stevigheid en doordat er grooter

openingen in het zinkstuk zijn,kan het
zand gemakkelijker toetred.en dan in het
fi
jne Hollandsche ri
js.

ZINKSTUK- ZOETZUUR

Zinkstuk (waterbouwkunde). Pak- en
vlechtwerk, van bossen rijshout. Dit
vlechtwerklaatmen,metsteenen bezwaard,
zinken en als onderlaag dienen voor zee-
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ze onderworpen aan de regelen van tucht.

Bi
jonstelandewas de korporaal-waschbaas de zoetelaaren zijn vrouw dezoetelaarster of marketentster.Toen omstreeks

weringen.kaden,di
jkenofdammen.Doordathethoutonderwaterbli
jft,vergaathet

1890de soldatenwasch naardebleekeri
jen

niet.

ging,werd het ambt van marketentster
afgeschaft.De zoetelaarsters,die er thans

Zinkwit. Zinkoxyde, Zn 0, wordt verkregen in zinkhutten.Hetzinkwordtdaar
verhit,gaatin damp over, verbindt zich
met zuurstof en slaat neer in kamers.
W at het eerstneerslaatis het zwaarsten

nog zijn,staan geheel buiten het leger.
Vandezezijn er sommigen,die doorhun
langdurige diensten zeerpopulairbi
jde
soldaten zi
jn geworden.
Eerti
jdssprak men ookvan ,,soetelaarste
water'' kooplieden,diemeteen bootjede

grijs van kleur door stofjes steenkool
(zinkgrijs).W athetlangstzwevend bli
jft,
iswit(sneeuwwit).
Bi
j ons te lande is er een fabriek van
zinkwitteEijsden.Hetmeesteervanwordt

rivierschepen bezochten. Thans noemt

zi
jn nog verscheidene zinkwitfabrieken.
Zinkwitwordtmetlijnolietoteenwitteverf

Zoeteliefje (schiemanswerk). Een verbindingvan tweeeinden garen,welkebij

uitgevoerd. In de M aasvallei in België

gennaakt, Nvelke echterniet zoo duurzaanà
is als loodwitverf.M en kan zinkwit niet
voor buitenwerk gebruiken, omdat het
bladdert, indien de verf vochtig wordt.
Ook is het a1s grondverf op nieuw hout

nietverkieselijk;hetdektnietzoogoedals

loodwitofmenie.
Zinkwit moet in goed gesloten vaten
bewaard worden,anderswordthetkorrelig,
doordat het oxyde zich verbindt met het
koolzuur uit de lucht tot koolzuurzink.
Naarhetgehalteaanzinkoxydeonderscheidt

menmerken metrood,blauw,geelengrijs
zegel.Grijszegelisgrauw doorkolenstof.
Voor schilders is zinkwit een goede verf,

omdatzi
jongevoeligisvoorzwavelwaterstof. Voorts wordt zinkwit gebruiktals
vulmiddel in fabrieken van wasdoek,
linoleum, electrische kabels, inkt, aardewerk,schoensmeer.
Zoeten. Glad maken.Zoetvijl:fijne vijl.
Gezoete hardsteen : epolijste hardsteen,
zwarte hardsteen. Kanten zoeten : de
scherpe kanten wegnemen. Zoete schaaf
tegenover een ruigeschaaf:dezoeteschaaf

men ze kistiesmannen, parlevinkers, of
kadraaien.Behalvede,,soetelaarstewater''

had men,,soetelaarsaan den trein''(legertros).

hetbreien van netten in gebruik is,waardoor het ontstaan van een dikken knoop
vermeden wordt. M en legt de beide
einden langs elkaar en maakt aan e1k
eind een steek om het nevenpart. Twee

zoeteliefjes.
Zoethout.Vingerdikke uitloopers van de
wortelsvan een vlinderbloemigeplant,die
in een warm klimaat gekweektwordt.De
gedroogde en geschilde wortels hebben

een gelekleur.Zi
jworden hieringevoerd
uitRusland enuitSpanje.Zijbevatteneen

zoete stof,die door water kan uitgeloogd
worden. Na verdamping van het water

verkrijgt men drop. Het afvalkan met
stoom onder druk opnieuw worden uitge-

loogd en men verkri
jgtdan een vloeistof,
die een taaischuim levert en die daarom
in ,,schuimblusschers''gebruiktwordt.De
meeste drop wordt gebezigd om tabak te
sausen,waardoor de tabak zoet,geurig en
vochtig wordt en een beteren smaak

kri
jgt.Dropkomtverdervoorinkauwgom,

sni
jdtmaaroppervlakkigin hethout.

in pillen en in bonbons.
Het Spaansche zoethout is het beste.Uit
het afvalvan de uitgeloogdc wortels kan

Zoetelaarster.M arketentster.Een vrouw,

bord (karton)gemaaktworden.

die den troep soldaten op zi
jn tocht vergezelde,om aan de manschappen spi
js,

Zoetzuur (keuken).Kwetsen,morellen,

drank of versnaperingen te verkoopen en
voorhun wasch tezorgen.Van oudswaren

peren, meloenschillen, gekookt in azi
jn

metfoelie,suiker,kaneelen gemberwortel.

ZOLDERSCHU IT- ZOUTZUUR
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Zolderschuit. Vaartuig met een enkel
doorloopend dek,zonderluiken.De lading
wordtop hetdek gestuwd en kan gemak-

kelijkgelostworden.Daarhetzwaartepunt

12uur'smiddags,maaralleen bi
jhelder
weer. De zonshoogte is geli
jk aan de
breedtevan deplaats,waar zich het schip
bevindt.

van een geladen zolderschuit hoog ligt,

kanteltditvaartuig gemakkelijk,wanneer
de lading gaat schuiven.(afb.blz.602).

Zoodie.Zoo.Zooi.Eenongeteldehoeveelheid. Een hoeveelheid voedingsmiddelen,
genoeg VOOr een Dqaal. Een evenredige
hoeveelheid levensmiddelen voor eigen

gebruik,alstoegiftop hetloon,vooralbij
visschers,maarook bi
j landbouwers:het
loon van de aardappelrooiers was 30 cent

hetmudenvanelke14mudeenzoodjevoor
den rooier.

Zolderschuit.

Zooper (strandbaden). Een stroom in
het zeewater,evenwi
jdig aan het strand,
welke stroom ontstaatdoorwind,schuin op

Zom erzalm .Zalm ,diedeszomersgevan-

de kust staand of evenwijdig daarmee.
Die stroom trekt tusschen de,evenwi
jdig

gen wordt.Zij is dan tweejaaroud,80

met de kust liggende,zandbanken door.

cm lang en heefteen gewichtvan 16 pond
ofminder.
W interzalm daarentegenisouder,heefteen
lengte van een meter en weegtmeer dan
16 pond.

Zom p.In Gelderland de naam voor een
grooten bak, welke ook a1s vaartuig
gebruikt kan worden. De Berkel was
vroeger bevaarbaar voor zompen van ten
hoogste tien ton inhoud. Steenen voederzomp voor varkens.
Zonnesteek.Bloedsovervulling in de hersenen m et sterke toeneming van hersenvocht, een soort hersenstuwing dus. De
ziekte ontstaat door regelrechte inwerking
van te groote warmte op het lichaam .

(warmtebevanging)

Kenmerkend is hetplotselinge begin :de

patiënt valt bewusteloos neer en bli
jft
langen tijd buiten kennis.Daarna is hij
verward,hijheefthoofdpijn en zi
jn gelaat
isblauw en gezwollen.

Hoeweleendoodeli
jkeVoopnietzeldzaam
is,treedtgewoonli
jk algeheelherstelin.
Zelden wordtde ziekte slepend.
W armtebevanging is ook de naana van de
hartzwakte,die kan ontstaan,door verlies
van veelvochtuit het lichaam,door sterk
Zweeten.

Zonschieten (zeevaart).Zonshoogteme-

ten metden ,,sextant''.Dit geschiedtom

Zouters (veeteelt).Varkensmetweinig,
doch vastspek en veelvleesch,diehierdoor

geschiktzi
jn om gezouten teworden.M en

kiest daarvoor lange,slanke varkens met

fijne snuiten,fi
jne beenen en

een zw aar

gebouwde achterhand. Het beenstelsel
mag niette zwaarzi
jn,zooalsdatbi
jonze
langsnuiten het geval is. Ons veredeld
landvarken is het beste ras voor zouters.

De blggen worden eerst geweid, (Afb.
blz.315)terwijlmen ze bovendieneiwithoudend voedsel geeft, om vleesch te
vormen. Dan komen ze in hetmesthok

en ontvangen gemengd voer,waarbijin

acht genomen wordt,dat m aismeel veel

vetaanzet,terwijlroggemeelengerstemeel
stevig spek geven.
Toenin 1926deinvoervan versch varkensvleesch in Engeland verboden werd,

ging men zouters invoeren. W ekelijks

gingen 1500 zouters,geslacht,als,rmager
spek'',naarEngeland.Daarom leerd:men
den boernietmeervan mager spek,maar
van bacon spreken!

Zoute stengels.Een bros,klein gebak van
gezouten bladdeeg, in reepen van 10 tot
15 cm lengte.

Zoutzuur. Geest van zout. Vluchtige
rookende vloeistof, een verbinding van
chloor en waterstof, in water opgelost.

ZUCHT- ZOUTEVISCH

Tegenwoordig maakt men in Boekelo
ditzuuruitchlooren waterstof.Zoutzuut
gebruikt naen,onA er nnetalèn naeeschoon
te nlaken.A4en naaakt er in Nverkplaatsen
andere scheikundige verbindingen mee.
Gezuiverd en zeer verdund wordthet a1s
maagmiddel ingenomen, indien de zout-

zuurafscheiding van hetmaagslijmvlieste
gering is.

Zucht (ziekteleer). Zwelling van 1i-

chaamsdeelen tengevolge van vochtophooping in de weefsels.Zucht komt voor
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Toch is een zuiggasmotor in een klein

bedrijfnietzuinig,omdatzijveeltoezicht
vereischt.
M en heeft ook vrachtauto's met zuiggasmotoren gedreven.Zulk een benzinelooze

motorzou in tijd van oorlog van belang
zijn,omdatin de meeste landen benzine
ingevoerd moet worden. Terwi
jl een

benzinemotormeteen vergasservan gering
gewicht volstaan kan, vereischt de zuiggasmotor echter een kleine gasfabriek van
300 kg,welk gewichtm oetworden meegevoerd.

bijstuwing van bloed,bijontsteking,bij
nier-en hartziekten.

Zuiger (zeilen). M astzuiger. Houten
ringofkransvanhoutenbolletjes(klootjes)
voor de geleiding van hetachterlijk van
hetgrootzeillangsdenmast(afb.blz.161).

Zuiger (verloskunde). W oekervrucht,
vormlooze misgeboorte,(mola).Een woekeringvan den moederkoek,waarbi
jbindweefsel metslijm tusschen de cellen,gevormd wordt,zoodatde vruchtverdwijnt
en ereen tros slijmblazen,zoo grootals
erwten en druiven,voorindeplaatskomt.

De afwijking komtvri
jzelden vooren is
niet ongevaarlijk,daar het weefsel soms
.

kwaadaardig wordt en in den baarmoederwand gaat groeien.

Zuiggas. Brandbaar gas, bestaande uit
kooloxyde en waterstof, dat ontstaat,

wanneermenwaterdamp (stoom)dooreen
vuur leidt.Hierbi
j onttrektde gloeiende

kool zuurstof aan den waterdamp en er
ontstaat waterstof. De gloeiende kool
verbrandt tot koolmonoxyde, kolendamp,
een gas, dat öök brandbaar is. Op dit

beginselberustdezuiggasmotor.Bi
jelken

zuigerslag worden lucht en stoom door
gloeiende anthracietgezogen en in brandbare gassen veranderd,die in den motor
tot ontploEng gebracht worden.
Vroeger gebruikte men steeds anthraciet
a1s brandstof, om teerafzetting in den
motor te voorkomen Thans is die teer
geen bezwaar meer en kan men zelfsturf
gebruiken. Houtafval van een timmerfabriek wordt ook vaak in zuiggasmotoren
verstookt.Dezeonttrekkenaandebrandstof
meerarbeidsvermogen dan stoommachines.

Zoutevisch.Schelvisch ofkabeljauw,aan
boord gezouten.ln den ti
jd vandeRepubliek hadden wijeen belangrijkevisscherij
bijIlsland,,,De Groote Visscherije''.

M en vischte daarmetz.g.hoekers,en met
beugers, schepen,welke een zeer geringe
snelheid hadden.Devisch werd aan boord
gezouten en soms verkocht te Aberdeen.

Vandaar, dat men zoutevisch destijds
labberdaan noemdeen men ook vaak sprak

van ,,degrootelabberdaanvisscherije''.Na
een langen bloeitijd ging deze visscherij
achteruit. De hoekvisschers ondervonden

belemmeringenvandezijdevandeDenen,
diehetvisschenin dewateren om llsland

verbodenen deschepen opbrachten.Daaruit
iseen geschilvan de Republiek metDenem arken voortgekomen. Later leed deze

visscherij onder de Engelsche oorlogen

en geraakte ten slotte in verval.ln 1813
deed de Staat nog een poging,de winst-

gevende oude visscheri
j tedoen herleven
doorgeldelijkensteun.Desondanksvoeren

er in 1844 slechts twee schepen naar

Ilsland en in 1871 is de laatste hoeker

uitgevaren.Thansvangtmen op deNoord-

zee de kabeljauw met beugers.Jaarli
jks
maken onzevisschersnog een halfmillioen

kg zoutevisch.De kabel
jauw wordt aan

boord gezouten. Dat is de zoogenaamde

beugvisscheri
j te zoute, tegenover de
beugvisscheri
j te zoete,waarbijdevisch,
in ijsverpakt, versch aan wa1 gebracht
wordt.
In sommige Engelsche visschershavens
heeft men een laagsten prijs,waarvoorde

kabeljauw op deveilingen verkochtmag
worden, vastgesteld.Brengt de visch den

pri
jsnietop,dan levertmen haaraan de
zouterijen,welkeeengeringenprijsbetalen.
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ZUIGLAP- ZUURDEEG

M en voorkomt hiermede ongewenschte

prijsschommelingen.Zoutevisch komt,in

kleine stukken gesneden,in den handel.

In Noorwegen isde vischzouterijnog een
bloeiende ni
jverheid.M en verwerktdaar
jaarli
jkseen millioen stuks kabeljauw tot
zoutevisch of tot stokvisch.

Zuiglap (paarden).Zuiglap ol veulenbrood is een plat koekje van vrij hard
weefsel,datmen somsvindtin den bekvan
het pasgeboren Veulen en waarvan men

de beteekenisnietkent.Ook bijkalveren

zou het voorkomen. In het meerendeel

dergevallen bevindtzich hetkoekje niet
in den bek,doch in de vruchtvliezen en is
hetmetdievliezen verbonden.

bleeken,inkt-en roestvlekken te verwij-

deren.Ook rieten meubelen,glycerine en
vetten worden met zuringzout gebleekt.
Het licht verhoogt nog de bleekende
werking. Ook in poetspommade bevindt

zich dit zout.Niet zelden wordt het bij

vergissing ingenomen voorzuiveringszout.
Omdathetzeervergiftigis,levertdeapothekerhetalleen afnaopgaafvan hetgebruik,

datmen er van wi1maken.Hijvoorziet
dePesch meteen vergifaanduiding.Onder
ongunstigeomstandighedenkan hetgebruik
van één grana zuringzoutvooreen naensch

aldoodelijk zijn,door nierontsteking en
hartverzwakking.Somsvolgtdedoodin een

uur. Het zout bi
jt op de slijmvliezen.

In den ouden tijd werden die koekjesa1s
geneesm iddel gebruikt, evenals zoovele

Tegengif: kalkwater, want het kalkzout
van zuringzuur is niet oplosbaar,wordt
dusnietdoor de ingewanden opgenomen

stoffen,waarbijeenigegeheimzinnigheidte

en is derhalveonschadelijk.

paskwam.

Zuiveringseed. Gelofte, bedoeld in het
iweede lid van artikel87 en art.129 van
de Grondweten art.45 derGemeentewet.
Deze artikelen houden in,datdegene,die
gekozen is a1slid van de Staten-Generaal,
de ProvincialeStaten,ofden Gemeenteraad

moet zweren, niemand onmiddellijk of
middellijkietsgegevenofbeloofdtehebben,
met het oog op zijn verkiezing;voorts

van niemand eenige belofte of geschenk
te zullen aannemen in verband met de

vervulling van zijn ambten trouw tezi
jn

aan de Grondwet en aan de wetten des
lands.

Zuiveringszout. Dubbelkoolzure soda,

een witkristallijn poeder,datgemakkelijk

Zuringzuur.Sterk plantenzuur,datkleurlooze, naaldvormige kristallen vormt,die
witworden,a1smen zeaan deluchtblootstelt: ze verweeren, ze verliezen hun
kristalwater. Zuringzuur heeft een sterk
zuren smaak en is vergiftig. De zouten
van ditzuur komen in zuring voor.In de
urinevan planteneterstreftm en zuringzure
kalkaan en in guano zuringzure ammoniak.
Zuringzout is het zure kalium zout van
zuringzuur tmiddel tegen roestvlekken

in weefsels).
Zuurdeeg.Van ouds gebruikt men bak-

kersgist,afkomstigvan debranderi
jen,om
brooddeeg te doen rijzen. De spiritusfabriekenkweekennamelijkzelfeen krachtig werkende gistsoort,teneinde de alko-

koolzuur afgeeft en dan overgaat in koolzure soda. Als geneesmiddel wordt het

holvorming zoo krachtig mogelijk tedoen
zijn. Gist verandert het zetmeel in het

ingenomen bij overvloedige zuurvorming
in demaag.W aarschi
jnli
jk doordeover-

brooddeeg in suiker; de suiker verandert
doordegisting in alkoholen koolzuur.Om
die koolzure gisting is het den bakker te

eenkomst in den naam,wordthetvergiftige zuringzout soms voor zuiveringszout
ingenomen.

doen.De belletjes koolzuurgas doen het
deeg rijzen.
Bli
jkbaarbeschiktemenvroegerniet,zooals

Zul.Drempel(in Saksischestreken en in
Vlaanderen).Zulbalk:drempelachter de

tegenwoordig, over een ruimen gistvoor-

voedergoot in den koestal. Knieboom .

wat van het gistend deeg afnam en dat
bewaarde voor een volgend baksel. Dat
washetzuurdeeg,datmen doorhetvolgend
kneedsel mengde, teneinde de koolzure
gisting,zonder nieuwe gist,opnieuw in te

Zuringzout.Zuurkaliumzoutvan zuring-

zuur, een witte kristallijne stof, welke
gebruikt wordt om strooien hoeden te

raad,wanthetwasgebruikeli
jk,datmen
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leiden.Om met zuurdeeg goed brood te

Zwaard (zeilen). Een breed bord,aan

verkrijgen, moetmen alle dagen bakken.

beidezi
jden van een schip bevestigd,dat
dient om zi
jdelings afdrijven door den

Bewaart men het zuurdeeg langer, dan
ontstaat daarin een andere gisting: de
melkzure gisting en het baksel,dat men
daarmee maakt, heeft een zuren smaak.
Langdtlrig gebruik van denzelfden deesem
geeft op den duur minderwaardig brood.
Nu en dan moet de deesem ververscht
worden. ln 1 Cor.5 7 staat dan ook :

winddruk te beletten.M et een platboomd
vaartuig kan men zonder zwaarden niet

zeilen; bij een vaartuig, dat met een
scherpe kiel is gebouwd,zijn zwaarden
niet noodig.

Zeiljachten hebben een sterk uitstekende
kiel, vinkiel geheeten (afb. blz. 106).

sui
jvert dan den ouden deesem ui
jt,
opdat gi
j een nieuw deeg sijn meught.''

Boeiers en botters hebben zwaarden.De
zwaardlooper is de ketting of het touw,
waarmede hetzwaard wordt opgehaald.

Toen deJoden uitEgyptevluchtten,geschieddedatz66 overhaast,datergeentijd

van wapenen tvegen isin orde brengen).

was,om de brooden tedeesemen.In Exodus
staat daarom geschreven : ,,Gedenkt aan
dezen zelfden dag,in welke gi
jliedenuit
Egypte gegaan zi
jt. Daarom za1hetgedeesemde nietgegeten worden.
'' Bi
jhet
JoodschePaaschfeesthcft dehuisvaderden
schotelnnet ongezuurd brood omhoog en
spreekt: Dit is het brood der ellende,
datonzevooroudersgegeten hebben.'' ln

Zwaarspaat.Een verbinding van barium
met zwavelzuur, geheel onoplosbaar en

,,

En ook tegenwoordig spreektmen naardat
voorbeeld van ,,den ouden zuurdeesem''
voor het oude kwaad.

den Paaschtijd za1deJood nietetenwat

Zwaardveger.Geweermaker,vervaardiger

met een hoog soortelijk gewicht. Daar
barium X-stralen niet doorlaat,gebruikt
men bariumpap om lichaamsholten op te

vullen bi
j onderzoek metX-stralen.Ook

wordt zwaarspaat wel gebruikt als vervalschingsm iddelvan loodwiten zinkwit.

Zwabber (scheepvaart).Stokdweil.Een

gedeesemd is.
Vroegergoldzuurdeegalseenm iddeltegen
ontstekingen;tbansgeeftmen devoorkeur
aan pappen en nathouden.Ook legdemen

dweilofeen bundellappen aan heteinde
van een stok bevestigd,om hetscheepsdek
te dweilen,te zwabberen.

den lijders aan vallendeziekte zuurdeeg
tegen de voeten, indien zi
jbewusteloos
waren.Zijkwamendangauwerbi
j.Tegenwoordig kan men bi
j de bakkers niet

Zwad (landbouw).Van zwaaien.Regel

nneer voor zuurdeeg terecht, en a1s naen

mad (van maaien).

pappe
a
zi
jn e
nnwi
mo
l,stne
erd.
emtmen roggebrood met

Zwaaihaak(m etselaar).Zwei.Een soort
groote passer,bestaandeuittweehouten of

ijzeren beeneny die om een scharnier
kunnen draaien.M en kan er hoeken m ee

meten ofuitzetten (afb.blz.609).

van gemaaid gras.Harktmen tweezwaden

naarelkaartoe,danisereenwiers(zweel)
gevormd.De strook,die isafgemaaid,heet
Erziteen zwaarzwad op :hetiseen zwaar
gewas.Het gras ligt in het zwad :men is
klaarmetmaaien.

Zwadder. Slangenspog, aalslijm, laster.
Zwadderig: troebel, vuil. lemands naam
bezwadderen.

Zwaanshals. ln het algemeen is een

Zwagerschap (rechten). Aanverwant-

zwaanshals een S-vormig onderdeel. Bij
eenheistellingisdezwaanshalshetijzeren

scbap.Debetrekking,welkedooraanhuwe-

verlengstuk van één der palen van een
heistelling,voorzien van een oog,waardoor
de lummelbout gestoken wordt, die de

toppen der palen bi
jeenhoudt.
VroegerwasdatijzerengedeelteS-vormig,
tegenwoordigrecht(afb.blz.317)Denaam
zwaanshals is evenwelgebleven.

lijking ontstaat,tusschen den eenen echtgenoot en de bloedverwanten van den

anderen.In hetbijzondernoemtmen in
het dageli
jksch leven den schoonbroer
een zwager (in sommige streken heet de
schoonzuster:snaartje),maarin rechteis
dit slechts een bepaald gevalvan zwagerschap. In rechte heeft de zwagerschap
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soortgelijke gevolgen a1s bloedverwantschap (bijlevensonderhoud,eedsa:egging,
huwelijk).Bijrechterlijkeraden,gemeente-

raden en Provinciale Staten is het geza-

menli
jke lidmaatschap van zwagersVerboden.De ontbinding van het huwelijk

doet de zwagerschap niet ophouden.

Huweli
jkmetdezustervandeeerstevrouw

is verboden.De Koningin kan onthe/ng
verleenen.Schoonouders hebben ooknade
echtscheidingrechtop onderstand van den

voormaligen schoonzoon,indienzi
jbehoeftig worden.Is de vrouw meermalen getrouwd en gescheiden,dan kunnen er vele
schoonzoonstotverzorging van deschoonouders geroepen worden.

Zwamvlok.De fijne celdraden van een
schimmel.Bi
j de lagere schimmelsoorten
zijn de draden nietgeleed,deze hebben
tusschenschotten;hetzi
jnvertaktebtlisjes.
Bij de hoogere zwammen,dat zi
jn die,
welkepaddenstoelentvruchtlichamenlvoortbrengen,zi
jn dedraden geleed.Dezwamvlok woekertin de stof,waaruitzijhaar
voedsel trekt. Bij bladschimmels is de
zwamvlok goed zichtbaar, omdat ze tusschen de cellen van hetblad groeitendan

doordehuidmondjesnaarbuitenkomtals
eenwittemassa(meeldauwinnattezomers).
Depaddenstoel,hetvruchtlichaam,springt

altijd sterk in hetoog, de zwamvlok ziet
men meestalmethetbloote oog niet.

Ofschoon bi
j zwagerschap eigenlijk geen

sprakeisvan graden,spreektmen toch van
zwagerschap in den eersten graad b.v.
tusschen schoonvader en schoonzoon of
schoondochter.
#

Zwalp (bouwkunde). Vierkant behakte
stanA, dikke balk.Dwars over den sluisvloer liggen zwalpen,die tot in de muren
reiken,en dienen om hetoppersen van den

vloer tegen te gaan. Djatihout wordt
aangevoerd in dolken (ronde stammen),
in platen (dikke planken) en in zwalpen
(vierkantbehakte stammen).
Zwaluwnest (leger). Onderscheidingsteeken op de uniform van tamboers en
trompetters en ook van uniformdragende
burgermuziekgezelschappen. Het is een

Zwamwortels(boschbouw).In bosschen
zijn de dunne wortels der boomen

omsponnen met zwamdraden. Deze draden dringen tusschen de cellen der
wortels in en leven ermee samen. Door
proefnem ingen *IS gebleken, dat deze
samenleving voorbeidenuttigis.Dezwam
neemt uit den onverteerden boschgrond
voedingsstoffen op,welke voor den boom

nietopneembaar zi
jn en steltdie terbeschikking van den boom. Deze wortels
met zwamdraden heeten zwamwortels;
men vindt ze in hoofdzaak in debovenlaag van '
den grond; ze hebben een
roode,bruine of witte kleur. Bi
jnaaldboomen zi
jn ze knolvormig of gevorkt.

Bij loofboomen zi
jn ze nooit gevorkt.
W aarschijnlijkishet,datdemeestehoogere

schotlderversieringmetafhangendefranjes.

zwammen (zwammen, die paddenstoelen

Zwaluwstaart (houtbewerking). Houtverbinding,waarbi
jmenaan deeindenvan

Sommige leven alleen met bepaalde boomen samen zooals de boletus elegansmet
lorken.

één der te verbinden stukken nokken

maakt,die aan den voetsmallerzijn dan

aan den top. Aan het einde van het

andere stuk maakt men uitsni
jdlngen,
waarin de nokken passen.
Zwaluwstaarten aan planken maakt men
tegenwoordig machinaalop zwaluwstaartbanken.

Zwam p. In W est-lndië: moeraseiland;
ook kreek.

Zwam pot (vuurwerk).Een soortvuurwerk,datbi
j ontsteking een trommelvuur

metgroote en kleineknallen teweegbrengt.

voortbrengen) met boomen samenleven.

Zwanendrift (rechten). Inrichting,om
zwanen te kweeken onder bijzondere
wettelijke bescherming. Met bewilliging
van de eigenaren van de gronden (men
kiest hiervoor waterrijke gronden) kan
de Koning toestemmlng verleenen tot
vestiging van een zwanendrift.Voorongerechtigd betreden van de gronden kunnen

zware straffen worden opgelegd (evenals

bijeendenkooien). De eigenaarmoetelk
jaar opnieuw zi
jn recht laten inschri
jven
bi
j den Commissaris der Koningin.Hetzelfde geldt voor duiventillen en eenden-
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kooien.Eerti
jdswashetrechtvanzwanendrifteen heerli
jk recht.datiederanderin

door den Utrechtenaar Siegen. Hierbij

hetgebied uitslootvan de uitoefening van

zooalsbijdegravure,lijntjesin hetmetaal

hetzelfdebedrijf.
Zwanenhals (bouwkunde).Zwaanshals.
S-vormig gebogen buis of koker. Privaattrechtershebben een zwanenhalsalsstankafsluiter. A1s luchtkokers van schepen
boven den zoetwaterbak uitmonden,heb-

benzijeenzwanenhals,om teverhinderen,
daterzoutwaterin den waterbak komt.

Zwartbeenigheid (tuinbouw). Ziekte
der aardappels,door een bacterie veroorzaakt,die een zwarte verkleuring vanden
stengelen een onaangenamen reuk van de
plant teweegbrengt. De pootaardappel
brengtdebesmettingover.Desmetstofkan
ook van den pootaardappelop .de andere
aardappels overgaan en wordt ook ver-

spreid,a1s men een knoldoorsni
jdt.De

worden geheelevakken verdiept,dus niet,
gestoken. De metalen plaat wordt eerst
over de geheele oppervlakte bewerkt met
een z.g.wiegestaal,een breeden beitelin
den Vofm VRn CCn botefspaan,Waarvan de

snedeuitfi
jnetandjesbestaat.Menmaakt
met het wiegestaal wiegende bewegingen
over de geheele plaat,z66,dat geen enkel

plekjemeeronbewerktisendeoppervlakte
bestaatuitputjesmetoprijzendebraampjes
(schaafkrulletjes),waardoor de plaat een
ûuweelachtigaanzienverkrijgt.lndien men

van zulk een plaat een afdruk zou maken,
dan zou deze geli
jkmatig donker zijn.
Zooweldeput
jesalsdebraampjeshouden
den drukinkt vast. Op plaatsen,waar de

graveurmetzi
jn schraapstaaldebraampjes

nain of naeer verwi
jdert, za1 de afdruk
lichter worden;waarhijdeputjesgeheel
dichtdrukt, ontstaan de hoogste lichten.

buurplanten worden niet licht besmet.
De ziektekomthetmeestin koude,natte

Op dezewijzekanmen alleschakeeringen

ZonAers VOOr.

prentmaaktden indruk gekleurd te zijn.
Men pastdebeschreven werkwijzetoeop

Debestrijdingisgerichtopdeverwijdering

der zieke stoelen.Door van gezond pootgoed gebruik te m aken, tracht men de
ziekte te voorkomen.M en neemt aan,dat
de smetstof binnenkomtlangswonden aan
de knollen.

tusschen licht en donker bereiken; de
de donkere plaatsen van gravures.

Hetwiegen iszeerti
jdroovend,omdathet
met de hand moet geschieden. Tegenwoordig wordt deze kunst dan ookweinig

meertoegepast.Metmachineskrijgtmen
niet zulke mooie uitkom sten.

Zwarte D ood. Aldus werd genoemd de
eerste pestepidemie,welke in hetm idden
vande14deeeuw Europabezocht.Deziekte
heerschte van 1347- 1354 en ontvolkte
Europa.Zi
j was door de Kruisvaarders
meegebracht.M en schreef de ziekte toe
aan vervuilingvan hetdrinkwater,waarvan

men denJoden beschuldigde.
Jodenmoorden waren hiervan het gevolg.
Uit de vermelding dier moorden in oude
kronieken is af te leiden,dat de Zwarte
Dood ook ons land bezocht.NHet schi
jnt
dat Ilperen zwaar geteisterd werd (de
Dood van llperen). M en werkte niet

meer en verbraste zijn goed, waardoor
later nijpende armoede ontstond. Hoe
geweldig de sterfte ook was,toch gingen

erbetrekkelijk minderlevenste loor,dan

Zwarte kunst (Tooverkunst).De vrouwen van Artrax in Thessaliëstonden in de
oudheidom haartooverkunstbekend.Daarom sprak men van ars artrica.Datwerd
verbasterd totarsatra,zwarte kunst.M en

meendeeertijds,dateen bepaalde,opzich

zelfonbeduidende,handeling,doortooverkrachtverstrekkendegevolgen konhebben.
M en hing de sandalen van den beminde

boven hetvuur,om zi
jn liefdeaantewakkeren. Het alruinmannetje (zie aldaar)

verleende aan den drager de m acht,de
liefde van een ander op zich te vestigen.
De soldaatmaakte zich dooreen of ander
middel onkwetsbaar. M en geloofde aan
toovermiddelen, die van verre brand
konden veroorzaken. Sommigen zouden

door de griep in 1918.Zie pest.

in de zwarte kunst zeer bedreven zijn.

Zwarte kunst (plaatdruk). Een soort

Deze m enschen zouden kunnen maken,
dat de koeien geen m elk meer gaven; ze

plaatdruk, omstreeks 1640 uitgevonden

konden verborgen schatten aanwi
jzen,ze
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kondeneen kind doen wegkwijnen.Vooral

de eigenschap die ontleding in de hand te

vrouwen werden ervan beticht te kunnen
tooveren,duivelskunsten uittehalen.M en
noemde ze heksen. Als iemand onder
verdachte omstandigheden ziek werd,dan

werken. Daarom is hetbegri
jpelijk,dat

heette hi
j behekst. Sommige personen

nomen bi
jgezonden,diepasinhetwarme

zouden zelfs iemand kunnen beheksen
alleen door hem aan te zien.Zulke menschen hadden ,,het booze oog'',waartegen
m en zich kon verweren, door zich tegen

den linker kant van den neustestri
jken.
M en bond ook welbellen aan hettuig der
paarden tegen het booze oog.
Datallesvat men samen onder de benaming ,,zwarte Kunst''.
Tot de Zwarte Kunst behoorde ook het
goud maken; dit zou alleen dengene ge-

lukken, die eerst den Steen derW i
jzen

gevonden had,welkesteen instaatwas,alle
metalen in goud teveranderen.De,ialche-

misten'' volgden bij dit geloof de leer

Koch de oorzaak van de zwariwaterkoorts
in het gebruik van chinine heeft gezocht.
Evenwel,zwartwaterkoorts is ook waargegebied kwamen, geen malariaparasietenin
het bloed hadden en geen chinine hadden
gebruikt.En voorts,chininegebruikers,bui-

ten het moerassige gebied, krijgen geen
zwartwaterkoorts.

Bi
j runderen komteen soortgelijkeziekte
voor (meerweide. wee of roode mier),
welke veroorzaakt wordtdoor een bloedparasiet, overgebracht door boschteken.

Zwatelen. Lispelen van boombladeren;
druk door elkaar praten van menschen.
Hetgezwatelderzwaluwen,van menschen
in gezelschap.

van Aristoteles,die van meening was,dat
deniet-edelemetalenuitdezelfdegrondstof
bestonden als de edele metalen,maar dat

Zwavelkoolstof. Een kleurloozevloeistol'
,

degrondstofziekwas.DeSteenderW ijzen

brandbaar, zeer vergiftig, en waarvan

zou zieke metalen en zieke menschen
kunnen genezen.

hetgas gemakkelijk ontplofbaar is.

met een soortelijk gewicht van 1,263,
welke kookt bi
j 46O C., en die zeer
De bereiding geschiedt door zwavel met

gloeiendecokesteverhitten.Bij900graden
ontstaatuitkoolen zwavel,zwavelkoolstof.

Zwartelijst.Geheimelijstvanovertreders.
Vöör250jaarverscheen eenboekgetiteld:
Swartregistervan dui
jsent sonden.Deze
titelis ontleend aan het Boek van Job

Bij het uitstroomen kan zwavelkoolstof
door wrijving electrische ladingen opwekken,zoodat de vaten,waarin zi
j bewaard

waarin gezegd wordt, dat de mensch

wordt,goed geleidend met de aarde ver-

nauweli
jksop één van deduizend vragen
omtrent zi
jn levenswandel een gunstig
antwoord kan geven. In overeenstemming
met Swartregister''spreektmen nu van

#,ZWartelijst''.

bonden behooren te zijn.Zwavelkoolstof

lostzwavelop en ishetoudsteoplosmiddel
voor vetten.Vap ouds loste m en er vet
mee op uitoliezaden,wolen leer.Tegenwoordig gebruiktmen andere oplosmidde-

len,welkenietbrandbaarzi
jn.Men heeft
Zwartwaterkoorts. Gevreesde ziekte in
warme moeraskoortslanden : het binnenland van Afrikaen van Surinameen verder
in Zuid-Europa.Bi
jdezeziektekomtveel
bloedkleurstof in de urine voor, welke
daardoor zwartvan kleurwordt.Ontleding

echter zwavelkoolstof noodig in kunst-

van bloedlichaampjes en afscheiding van
debloedkleurstofin deurine,komtookbi
j
sommigevergiftigingen vooren verderbi
j
lijders aan syphilis, maar onder zwartwaterkoortsverstaatmen een afzonderlijke

hoogen druk).
In den laatsten tijd gebruiktmen zwavelkoolstofom wortelaaltjesinden grondvan
warmekassenteverdelgen.Diewortelaaltjes
zijnzeerkleine,palingvormigerondwormen,

ziekte,waarvan de oorzaak nietbekendis.

die in plantenwortelsleven en deze knol-

Bijsommigemalarialijders,dieslependziek
zi
jn,bestaat een zekere vatbaarheid voor

vormig doen opzwellen.Zij overwinteren

ontleding van hethloed.Nu heeftchinine

zijdefabrieken,om decelstofop telossen,
evenalsbijdevervaardigingvan doorschijnend papier.M en gebruikt deze stof ook

om rubber te vulkaniseeren. (Mengen
met zwavel en verhitten in stoom van

een halven meterdiepin den grond.Vroeger

doodde men de aaltjes met stoom,thans

ZW AVELLEVER- ZW EI

m et zwavelkoolstof,die in vloeibaren toestand in kleine voren gebrachtwordt.Door

perkamentpapier komt ook zwavelzuur te

hetgrootesoorteli
jk gewicht,zakthetgas,

zwavelzuurgevuld worden.
Vanouds bereidt men zwavelzuur door
zwavelhoudende ertsen te verbranden,

dat zich vormt, diep in den grond weg

en doodtdeaaltjes.Gasmaskerszijn hierbi
j
noodlg evenals maatregelen tegen ontploffmg.De Plantenziektekundige dienstheeft
ditwerk geleid.

Zwavelkoolstofiseenvergif.Verschijnselen
van vergiftiging zi
jn:hoofdpijn,duizelig-

heid,verstoppingen stoornisvan'tverstand.

pas, terwijl accumulatoren met verdund

waarbijzich zwaveldioxydevormt,datin
kamers met looden wanden geleid wordt,
waarin zich,onder de inwerking van salpeterzuur en stoom , zwavelzuur vormt,

waarbijsalpeterzuuralszuurstofoverdrager
gebezigd wordt.Dit is dez.g.werkwi
jze
metden looden kamer.Nieuw isde werk-

Zwavellever.Een oplossing en verbinding
van zwavelin koolzure potasch.Een leverbruine, zwavelafgevende stof, die bestaat
uiteenmengselvan kaliumsulfdeenandere
verbindingen van zwavelen kali.W anneer
zwavellever aan de lucht wordt blootgesteld,wordtzijlichter van kleur,doordat

wi
jze dooraanraking,waarbij zwaveldioxydemetluchten metbemiddelaarssneller
wordt geoxydeerd.

Zweedsch zwart. Zwarte verfstof, bestaande uit houtskoolpoeder en een bindmiddel.

zij zuurstof opneemt en zwavelwaterstof
afgeeft.M en bewaarthaarin goed gesloten
bussen en gebruikthaarterverdelgingvan
insecten in den ttlinbouw. Daartoe vermengtmen een oplossing van zwavellever
met tarwemeel,in water gekookt. Het

Zweel (landbouw). W iers,lange regel
(reeks)bi
jeengeharkthooi.Zwelen:bi
jeenharken.

tarwemeeldient hierbi
j als kleefstof.om
de oplossing aan de bladeren te doen
hechten.
Voorts gebruikt men zwavellever tegen

htlidziekten, a1s tegengif bi
j metaalvergiftigingen, in zwavelbaden tegen rheu-

matiek en ten slotte wordt zi
j gebruikt
om koperbruin te kleuren en zwavelkleurstoffen te beredien.

Zwavelzuur. Vitrioololie,een kleurlooze,
dikke vloeistof,welke bi
jverdunning met
watereen sterkewarmteontwikkeling geeft.
Daarom moet m en,Om ZWavelzuur met
water te verdunnen,kleine hoeveelheden
zuurin hetwatergietenennietomgekeerd.
Sterk zwavelzuur trektwateruit de lucht
aan; daarom gebruikt men het om lucht
te drogen.

Suiker,.hout,meel, celstof en dergelijke

organische stoffen verkolen in zwavelzuur. Van die eigenschap maakt m en

gebruik bij de zuivering van petroleum,
het bleeken van vetten en oliën en van
aardappelstroop. Voorts wordtzwavelzuur

gebruikt bij de bereiding van fosforhoudendemeststof(superfosfaat)uitfosforhoudende delfstoffen.

Bi
jdebereidingvan aether,nitrocellulose,

Zweiof zwaaihaak.

Zwei (scheepsbouw). Zweihaak,zwaaihaak.(afb.blz.609),Dezweibestaatuit
twee houten ofstalen linealen,die aan een

der einden scharnierend verbonden zi
jn.
M et dit gereedschap m eet men hoeken

en brengt deze op hout of ijzer over.
Hetverstellen van dezweimoettamelijk
stroef gaan, opdat de hoek onder het
overbrengen niet verandert. Daarom zet
men het draaipunt met een vleugelmoer
vast.M en spreektvan zweienvan platen en
bedoelt daarmee het ombuigen tot een
bepaalden hoek.Ook de hoek zelf wordt
zweigenoemd:de zweien opnemen.Om
een goottemakenvan tweeplanken,schaaft
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men een zwei(schuinekant)aandesmalle
kanten en past die tegen elkaar.

Zwerfkeien(aardkundel.Degrootebrok-

stukken van vastgesteente,die in koude
streken verspreid liggen.M en neemtaan,

ofboomstam en debijen vormen een tros
om haarheen.Die tros is dezwerm.Hi
j

blijft eenige uren hangen en indien hi
j
nietvakkundig gescheptwordt,vliegt hij
weg naareen,door de speurbijen vooraf
uitgezochte woonplaats. Een week na het

datdergeli
jkekeien in den i
jstijd,ophet
langzaam voortschuivendegletscheri
js,naar
Zuidelijkerstreken zijn gebracht.(steenen
der hunnebedden). Zijn de keien van
geringe afmeting en rond, dan zijn zi
j
door het waterverplaatsten daarbi
jglad
geslepen,b.
v.grind.Ditzijn geenzwerf-

afvliegen van den eersten zwerm (voorzwerm,bromzwerm of brandzwerm),kan
men iets bijzonders opmerken aan het

keien.

in de celvertoeft en zich op die m anier
op de hoogte stelt,ofer reeds een andere

Zwerm (imker). Een bijenvolk bestaat
des winters uit een koningin (moer of
moeder) en ongeveer twintig duizend
werkbijen.In Junibevat een goed volk
ongeveervi
jftig duizend werkbijen.Dage.
lijkswordenerdan duizenden bijen gebo-

jonge moeronderhet volk aanwezig is.

volk. Als men het oor 's avonds op den
woningwand drukt,hoortmen eeneenigszins schor geluid, dat klinkt als ,,kwa-

kwa''@ Dit is een jonge moer, die nog

Is dit het geval, dan stoot deze laatste
een :uitend geluid uit,datklinkta1s,,tuuttuut''en regelmatig herhaald wordt.
Den volgenden morgen komt er weer een
zwerm uit de woning, de tutende moer

ren; de woning raakt overbevolkt en de
uittochtvan de koningin meteen gedeelte

meteen deelderbijenvertrektendekwa-

derwerkbi
jen wordtvoorbereid.Die uit-

iseen nazwerm en heefteen jongeonbe-

tochtnoemtmen#yzwermen##.Voordateen
volkzwermt,wordendarrencellen gebouwd,

cellen.grooter dan de werkbijcellen;de
darren zijn demanneli
jkevertegenwoordigers in den bijenstok. Spoedig na den
bouw van darrenraat,worden ookdekoninginnecellen ofmoerdoppen gebouwd.Deze

geli
jkenopeikels.Delarve,dieuitheteitje

kende moer verlaat haar cel.Deze zwerm

vruchte koningin.Vaak komt er nog een
derdezwerm,maardan worden deoverige
koninginnen in de moerdoppen gedood en
het volk begint een nieuw leven.
Sonas wordt de oude koningin gedood en

bevatde voorzwerm een jonge koningin;
dat heet een ,,zingende voorzwerm''.
Somsverlaatna de overwintering een volk,

komt,datde koningin in demoerdopheeft

datweinigofgeenvoermeerheeft,in zi
jn

gelegd,krijgt bijzonder toebereid voedsel

geheel de woning; dit heet een honger-

en uit de larve wordt een koningin geboren. Een koningin kan willekeurig een

ZW erm .

bevruchtofeen onbevruchteitje leggen.

Zwezerik. Een klier zonder afvoergang,
gelegen boven het hart en onder den
bovenrand van het borstbeen. De klier
bestaat uit een netwerk van bindweefsel,
waartusschen witte bloedlicha.ampjes.Vöör

Uit een onbevrucht ei wordt een dar
geboren,uiteen bevrucht eieenkoningin

of een werkbi
j.Een koningin, die niet
bevrucht isgeworden,legteieren,waaruit
alleen darren worden geboren; een dar
heeftdus slechts één ouder.
Zoodra de koninkl
ijkelarvevan voedselis
voorzien,(,,in de melk ligt''isde imkers-

uitdrukking),kan men den zwerm verwachten.Bijslechtweerwordthetzwermen
uitgesteld.Als de jonge moeder bijna

volwassen is en spoedig uit de cel za1
komen,isdedrangtotzwermenhetsterkst.

de geboorte is zi
j groot,na de geboorte
neemtzijeersteen weinigin groottetoe,
bli
jftdan bijden mensch tothetzevende
levensjaar even groot en wordt daarna
snelkleiner. Van de beteekenis der klier
is weinig bekend.W ordteen kind zonder
zwezerikkliergeboren,dan wordthetstomp-

zinnig en vet,terwi
jlhetbeenstelselzwak
en kalkloosblijft.

Bi
jhetzwermenstortenzich tienduizenden
bi
jen naar buiten, de honingmaagjes

De voornaamste taak van den zwezerikis,

gevuld. Onder hen bevindt'zich de oude
koningin.Deze hechtzichaan een boomtak

van de kalkstofwisseling.

evenalsvan de bi
jschildklier,deregeling
Kalfszwezerik iseen fi
jne spijs,die22%'

ZW ICHTEN- ZW IN GELEN

eiwitbevaten diebijverteringveelurinezuurlevert.Delekkerni
jisdusverboden
waarvoorjichtli
jders.Kalfszwezerikwordt
gekookten daarnaveelalin botergebakken
en soms sam en met tong gegeten. Ook
maakt men er welragout,pasteivulsel of
Soep Van.

Zwichten (molenaar). Verkleinen van

het zeiloppervlak. De molenaar zwicht,
indien de wind te sterk wordt. Zwicht-

stelling, zwichtli
jnen (touwen aan het
zeil).(afb.blz.611).
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en binnen de knieën en onder en binnen
de hakken.Ezels hebben geen zwilwratten

aan de achterbeenen;paarden altijd (afb.
blz.145).
Zwin. Geul of kreek in btlitendijksche
gronden. Ook het diepe water tusschen

twee evenwi
jdige zandbanken langs de
kust.Langs de kust vormtzich een rij
zandbanken,door de breking vandeaanrollende golven.Het zand warreltdaar op

totruggen,evenwi
jdigmetdekust.
W anneerhetwaterbijeb zich terugtrekt,
kan zich een nieuwe ri
j zandbanken
vormen, evenwi
jdig aan de eerste.De
ruimtetusschen twee rijen heetzwin.De
zeewind blaast het waternaar de kust en
veroorzaakt een oppervlakkige strooming
over de banken heen. Het water keert
terug in een diepestroomingdoorhetzwin

en dan tusschen debanken door(doorde

muien)naarzee.Zwin enmuizi
jn gevaarlijke plaatsen om te baden.
Zwing (paarden). Trekhout van een
wagen of van een kar (afb.blz.135).
Zwaaien,zwengel,zwenken zi
jnwoorden,
verwant met zwing.Een zwing is in het
midden draaibaar op het wagenonderstel.

Bijde loopbewegingen vanhetpaardgaat
Zwichtstelling van een korenmolen.

de zwing met kleine uitslagen heen en
weer en voorkomt daardoor het schuiven
van hetborsttuig tegen de borst van het

paard.De strengen (reepen)worden aan
Zwik (bouwkunde). W igvormig deel.
Eén derhoeken van eengevelveld.(geveldriehoek).

Zwik (kulperij). Houten pennetje, dat
een bepaald gaatje in een duig van een

den zwing vastgemaakt.In Noord-Holland
spreektmen van spoorstok,in Groningen
van knuppel.

Zwingelen (vlasserij).Nadathetvlasis
geplukt,worden dezaadbollen van devlas-

stengels gekamd (repelen) en vervolgens

vat moet kunnen afsluiten. W anneer een
vat wordt afgetapt, moetde lucht boven
de vloeistof kunnen toetreden. Daarvoor

wordtdehoutige bast,welke de vlasvezels
omhult, door rotting in stilstaand water
losgemaakt.Hierop volgt het breken van

boort men hetzwikgaatje,datwordt ge-

het bros geworden stengelhout (braken)

sloten met den zwik.

Zwil. Eelt.Zwilin de handen.Zwilaan
den zool van een paardenhoef.
(Zwilk is in Friesland en Groningen de

naam voor vloerzeilen in de weveri
j is
zwilk de naam voor trielje,tijk).
Zwilwratten (paarden). Eeltachtig of
hoornachtig aanhangselvan dehuid boven

en ten slotte wordt het vlas gezwingeld :
de houtige bast wordt eruit geklopt.Dat
geschiedde vroegerdoor kinderen meteen
houten spaan,latermetden zwingelmolen :
een radm ethouten spanen aan den omtrek,
welkedichtlangseen sleufdraaien,waarin
een bundelvlasgestoken wordt.Despanen

slijpen en kloppen dan de houtstukjes
(scheeven,liemen)uitden vezelen ,,het
lint''blijftover.
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In Zeeuwsch-vlaanderen, Schouwen, op
de Z.-H. eilanden, in W est-Brabant en
in Friesland heeft men zwingelmolens

zware boekdeelen, samen m eer dan honderd kilo wegend.

voor huisni
jverheid in den winter.Van

Zijbeen (paarden).Verbeening van de
hoefkraakbeenderen, dat zijn de veerkrachtige zijvleugels van het hoefbeen,
gelegenterzijdevan dekroonvandenhoef,
M en vermoedt,datbijlangdurigen dienst

1860- 1870,en ook na den grooten oorlog

bloeide die nijverheid.De middelpunten
der vlasserijzijn in ons landRidderkerk,
'sGravendeel, Hendrik-ldo-Ambacht en

Dreischor. Die nijverheid is van veel
belang, omdat er veel loon aan besteed

wordt.In den laatsten tijd vermindertde
huisnijverheid en neemthetaantalgroote
vlasfabrieken toe. Veel vlas wordt naar
België uitgevoerd,waar het aan de Leye
gerooten gezwingeld wordt.

hetschokken op destraatsteenen deoorzaak
van hetgebrek is.

Zill (waterbouwkunde). Uitwateringskanaal,uitwateringssluis.(Vergel.Blokzijl,
Pieterzijl).

Zi
jp.Sijp.Vochtig,sappig.Om wilgeteenen
Zwoerd, zwoord.Huid van het varken,

die na hetslachten aan hetspek bli
jft.

geschiktte maken om geschild te worden,

moetmen zezijpmaken.Daartoezetmen

Hd Schwarte.

de afgesneden takken .
in bossen met het
dikke eind in water.

Zwolsche Bilbel. Een fraai versierde,

In dichterlijke sti
jlzegtmen:metbloed
bezepen (doorweekt).Vergel.ook sijpelen.

door kloosterbroeders in Zwolle tusschen

1464en 1476geschreven bijbel,welkezich
bevindtindeboekerijderRijksuniversiteit
te Utrecht. Deze bijbel bestaat uit zes

In Limburg noemt men een straatgoot

een zi
jp en in Noord-Brabant draagteen
slootjedien naam.

