GEVLEUGELDE
v\i'ORDraN
VERZAMELING VAN
BEK EN DE CITATEN
IN VERSCHILLENDE
TALE N, ZOOVEEL
MOGELIJK MET OPGAVE VAN DEN
OORSPRONG EN
MET DE VERTALING IN
HET NEDERLANDSCH
DOOR J. H. DE RUYTER

GEVLEUGELDE WOORDEN

GEVLEUGELDE WOORDEN
VERZAMELING VAN BEKENDE CITATEN
IN VERSCHILLENDE TALEN
(NEDERLANDSCH, FRANSCH, DUITSCH, ENGELSCH, LATIJN
EN GRIEKSCH)

ZOOVEEL MOGELIJK MET OPGAVE VAN DEN
OORSPRONG EN, ZOO NOODIG, MET AANWIJZINGEN
BETREFFENDE DE UITSPRAAK EN MET DE
VERTALING IN HET NEDERLANDSCH
BIJEENGEBRACHT DOOR

J. H. DE RUYTER
Hoold eener School voor m. u. 1. o.
MET MEDEWERKING VAN

B. A. BUNINGH
Leeraar bij het middelbaar onderwijs

AMSTERDAM

H. J. W. BECHT

BOEK-, COURANT- EN STEENDRUKKERIJ G. J. THIEME, NIJMEGEN

VOORWOORD.
Bij citaten uit den Bijbel is in den regel gebruik
gemaakt van de Staten-vertaling, uitgave van het
Ned. Bijbelgenootschap, zoowel in den tekst als in
de wijze, waarop de bijbelboeken zijn aangegeven.
Aileen om overwegende redenen is daarvan in
sommige gevallen afgeweken.
Bij citaten uit werken, die door den schrijver zelf
in deelen zijn gesplitst, is het bedoelde deel meestal
door Romeinsche cijfers aangegeven. Zoo beteekent
La Fontaine, Fables VII, 13. Les deux cogs, dat
deze fabel in La Fontaine, boek VII onder No. 13
te vinden is.
Bij tooneelstukken zijn het bedrijf en het tooneel
door een gewoon cijfer aangegeven. Zoo beteekent
Shakespeare, Henry IV, I, 4, 2, dat het bedoelde
citaat te vinden is in Shakespeare's tooneelstuk Hendrik de Vierde, i e gedeelte, 4e bedrijf, ze tooneel.
In het algemeen is in dit werk de spelling gevolgd,
waarvan men bij de beste en nieuwste uitgaven der
geciteerde schrijvers gebruik gemaakt heeft. Vandaar
dat bijv. de citaten uit Cats volgens de oorspron-
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kelijke spelling, die van Goethe volgens de nieuwste
orthographie geschreven zijn.
Op het voetspoor van bekende buitenlandsche
werken van denzelfden aard hebben wij ons niet
angstvallig bepaald tot die uitdrukkingen, welke
alleen in den engsten zin van het woord tot de
citaten gerekend kunnen worden, maar hebben wij
ook uitdrukkingen opgenomen, welke, zonder eigenlijk
citaten to zijn, veelvuldig in de hedendaagsche spreeken schrijftaal voorkomen. Zelfs hebben we aan enkele
algemeen bekende dichtregelen een plants verleend.
wij meenden, dat deze ruime opvatting van onze taak
den gebruikers niet anders dan aangenaam kon zijn.
Bij de bepaling van den oorsprong der vreemde
citaten hebben wij o. a. een dankbaar gebruik gemaakt van de bekende werken van Fournier en
Bachmann.
Het werk is bestemd voor hen, die aan eene
eenvoudige, gemakkelijk ingerichte citaten-verzameling de voorkeur geven boven de omvangrijke,
wetenschappelijke en daardoor kostbare uitgaven,
welke in het binnen- en buitenland op dit gebied
verschenen zijn.
DE SAMENST ELLER S.

Aan de vruchten kent men den boom.
MATTHEUS 7 vers 20.
MATTHEUS 12 vers 33.
LUKAS 6 vers 44. (Gewijzigd).

Aan een boom, zoo vol geladen,
Mist men vljf, zes pruimpjes niet.
VAN ALPHEN,

De pruimenboom.

Aangaande ml en mijn huffs, wrj zullen den Heer dienen.
JOZUA 24 vers 15.
A Berlin !
Naar Berlijn !
Leuze der Franschen bij het uitbreken van den Fransch -

Duitsche n oorlog (1870).

Ab Jove principium.
Van Jupiter zij ons begin. Laten we met het voornaamste beginnen .
VERGILIUS, BUCOLICA 3, 6o.

Ab ovo.
Ab ovo usque ad mala.
Van het ei tot de appelen (van 't begin tot het einde).
HOR. Sat. I. 3. 6.

Abrahams schoot.
In een rustigen en genoeglijken toestand.
LUKAS 16 vers 22.
Toespeling op de gewoonte der Oosterlingen om bij den
maaltijd aan to liggen op rustbedden, waarbij het hoofd
van den een tegen de borst van zijn buurman rusten kon.
Zie ook : Mattheus 8 vers 12 en Johannes I vers 18.
Gevleugelde woorden.
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Ach, des Lebens schanste Feier
Eindigt auch den Lebensmai.
Ach, het schoonste feest van 't leven (het huwelijk),
Maakt ook een einde aan 's levens Mei (de jeugd).
SCHILLER, Das Lied von der Glocke.

Ach Gott! die Kunst ist lang,
Und kurz ist unser Leben.
Ach God! de kunst is lang,
En kort is ons leven.

GOETHE, Faust I, i.
(Zie ook : Ars Tonga, vita brevis).

Ach, waxen alle menschen wis
En wilden daerbj wel!
De Aerd' waer haer een Paradls!
Nu isse meest een Hel.
DIRK RAFAELSZ. CAMPHUYZEN,

Mayschen morgenstondt.

Ad apertfiram libri.
Bij 't openslaan van 't boek, 't boek op goed geluk openslaande, bijv.: Weinigen kunnen oude schrijvers verklaren
ad aperturam libri.

Ad Calendas grwcas.
T egen de Grieksche calendae. Calendae = eerste dag der maand bij
de Romeinen. De Grieken hadden geene Calendae.
(Op St.-Jutmis, als de kalveren op 't ijs dansen).

Ad fundum.
Tot op den bodem (een glas ledigen).

Ad hoc.
T of dit, tot dit bepaalde doel (bijv. de commissie ad hoc, de commissie, die voor een bepaald doel is samengesteld).

A dhuc sub jiidice lis est.
Het geschil is nog onder (handen van) den rechter. Hierover zijn
de geleerden 't nog niet eens.
HORATIUS, Ars poetica 78.

Adieu, canaux, canards, canaille!
Vaarwel, vaarten, eenden, gemeen yolk!
(Woord van Voltaire bij zijn vertrek uit Holland).
(Mêmoires de Madme D'OBERKIRCH).
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Ad libitum.
Naar believen.

Ad majorem Dei gloriam.
Tot meerdere eere Gods.
„Canones et decreta oecumenici Concilii Tridentini"
I 563. (Devies van de Orde der Jezuieten).

5545—

Ad patibulum!
Naar de galg !
Stop woord van den Vlaamschen rechtsgeleerde Hessels,
lid van den Spaanschen bloedraad, ook wel (o. a. door
Bilderdijk) aan De Vargas toegeschreven.

Ad patres.
Tot de vaderen (gaan), sterven.

Ad rem.
Ter zake passend.

Ad usum Delphini.
Zie : In usum Delphini.

Aequam memento rebus in arduis servare mentem.
Denk er om in hachelijke omstandigheden uwe kalmte to bewaren.
HORATIUS, Oden II, 3, I.

Aere perennius.
Zie : Exegi monumentum aere perennius.

Afflãvit dens et dissipati sunt.
God blies en ze zijn verstrooid. (De schepen der Armada).
Opschrift van een gedenkpenning ter herinnering aan den
ondergang der Armada in 1588 in de Nederlanden geslagen. Eigenlijk luidde het opschrift : Flavit Jehova et
dissipati sunt.

A fool's bolt is soon shot.
Eens dwazen pijl is spoedig afgeschoten.
SHAKESPEARE, Henry

V, 3, 7.

Ago quod ago.
Ik doe, wat ik doe, m. a.
doe, doe ik goed.

w.:

Ik doe an ding tegelijk. Wat ik
Zinspreuk van JAN DE WITT.

4
Ah, it n'y a plus d'enfants !
Ach, er zijn geen kinderen meer !
MOLIERE, Le malade imaginaire, 2, II.

Ah, pour etre devot, je n'en suis pas moms homme.
Ach, al ben ik vroom, ik ben niettemin een mensch.
MOLIERE, Tartuffe, 3, 3.

A horse! a horse! my kingdom for a horse !
Een paard ! een paard ! mijn koninkrijk voor een paard !
SHAKESPEARE, Richard III, 5, 4.

Ai ziet! hoe goed, hoe Heft& is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders samenwonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd.
PSALM 133

vers I.

Aide-toi, le del t'aidera.
Help u zelf en God zal u helpers.
LA FONTAINE, Fables VI, 18. Le Chartier embourbê.
(Zie ook : Helpt nu u self, soo helpt u Godt.)

Al draeght den aep een gouden ringh,
Soo is het doch een leelick dingh.
CATS,

Spiegel van den ouden ende nieuwen tijt.

Alea jacta (est). (Zie ook : Jacta Alea est, Jacta est Aka).
De teerling is geworpen.

SUETONIUS, Vita Caesaris 32.
(Caesar, toen hij den Rubicon overtrok.)

Alexander.
Zie : Als ik Alexander niet was, zou ik Diogenes willen zijn.

Al is de leugen wonder snel,
De waerheyt achter•haeltse wel.
CATS,

Spiegel van den ouden ende nieuwen tijt, I.

Alle dingen zan n4 geoorloofd, maar alle dingen zijn
niet oorbaar.
i CORINTHIERS 6

vers 12.
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Alle dingen zIjn wel oorbaar, maaralledingen stichtenniet.
I CORINTHIERS I0

vers 23.

A little fire is quickly trodden out,
Which, being suffer'd, rivers cannot quench.
Licht wordt een klein vuur gedoofd,
Dat rivieren niet zouden kunnen blusschen, als men 't liet voortbranden.
SHAKESPEARE, Henry VI, III, 4, 8.

Alles is ijdelheid.
PREDIKER I vers 2

en 12 vers 8.

Alles is verloren, behalve de eer.
Zie : Tout est perdu fors l'honneur.

Alles schon da gewesen !
Alles is er reeds vroeger geweest. Er is niets nieuws onder de zon.
Rabbi Ben Akiba in GUTZKOW'S Uriel Acosta.

Allons, enfants de la patrie!
Le jour de gloire est arrive.
Komt, kinderen van 't vaderland,
De dag van roem is aangebroken.
ROUGET DE Lisix (1 1836), La Marseillaise, regel I en

2.

All the world's a stage,
And all the men and women merely players.
De gansche wereld is een speeltooneel
En al de mannen en vrouwen enkel spelers.
SHAKESPEARE, As you like it 2, 7.
Zie ook : De weerelt is een speeltooneel.
De wereld is niet dan een groot tooneel.
Heel de wereld is tooneel.

All things that are
Are with more spirit chased than enjoyed.
Alle dingen worden met meer hartstocht nagejaagd dan genoten.
SHAKESPEARE, Merchant of Venice 2, 6.

Alma mater.
Voedstermoeder.
(Tegenwoordig door studenten gebruikt voor hunne universiteit).
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A l'ceuvre on connait l'artisan.
Aan 't werk kent men den werkman.
LA FONTAINE, Fables I, 21.
Les frelons et les mouches a miel.

Alpha en omega.
Het begin en het einde.
(Alpha is de eerste, omega de laatste letter van 't Grieksche
alphabet).

Als apen hooghe klimmen willen,
Dan siet men eerst haer naeckte billen.
CATS, Spiegel

van den voorleden en tegenwoordigen tijt 3.

Als de most, te nau bedwongen,
Leyt en worstelt, leyt en sucht,
Sonder adem, sonder lucht,
Siet, dan doet hi vreemde sprongen,
Siet, dan rieckt de gansche vloer
Nae de dampen van de moer.
JACOB CATS,

Vrijheid boven dwang.

is de stramme grijsheid komt,
Zjn gejuich en zang verstomd ,
Daar het gore najaar gromt,
Vallen bloem en bladen.
BILDERDIJK, Des

levens lust.

Als de wijn gaet in den man,
Leyt de wIsheyt in de kan.
CATS,

Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt 3.

Als een Koningh vrye lieden
Op een ongewonen voet
Uyt een trotsen overmoet
Al te vinnigh wil gebieden,
Daer en is geen twljfel aen,
Of het moet er qualick gaen.
JACOB CATS,

Vrijheid boven dwang.

Als een phoenix nit zijn assche verrijzen.
Zie: Phoenix.
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Als een zoutpilaar blijven staan.
Naar GENESIS 19 vers 26.

Als ik Alexander niet was, zou ik DiOgenes willen zln .
DIOGENES LAk.RTIUS VI.

Als niet gekomen is tot yet,
Soo en kent yet stn selven niet.
CATS, Spiegel

van den voorleden en tegenwoordigen tijt 2.
Zie ook : Als niet komt tot iet.

Als niet komt tot iet,
Dan en kent iet
Zich zelven niet.

A. POIRTERS, Rijmspreuken.

(Gewoonlijk worden deze regels aldus geciteerd :
Als niet komt tot iet
Is het ieders verdriet
En kent zich zelven niet.)

Als 't kindje binnenkomt, juicht heel het huisgezin.
BEETS (Hildebrand), Camera Obscura :
De familie Stastok (naar Victor Hugo).
(Zie : Lorsque Penfant parait).

Als U het hart tot spreken dringt,
Zoo spreek!
Maar wat glj spreekt of preekt of zingt,
Hon. steek !

DE GENESTET, Aan iedereen.

Als van twee gepaerde schelpen
D' eene breeckt of wel verliest,
Niemant sal u konnen helpen,
Hoe men soeckt, hoe nau men kiest,
Aen een, die met effen randen
Juyst op d' ander passen sou.
D' outste zijn de beste panden,
Niets en gaet voor d' eerste trou.
CATS, Niet

en kander beter passen
Als dat t'samen is gewassen.
(Huffs- en zedebeelden).
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Altera pars.
Het andere deel, de tegenpartij.
Zie : Audi et alteram partem.

Alter ego.
Ander ik, tweede ik. Plaatsvervanger met algeheele volmacht.

Although the last, not least.
(gewoonlijk citeert men : last not least)
Ofschoon de laatste, toch niet de minste.
SHAKESPEARE, King

Lear 1, 2.

Zie ook : Though last, not least in love.

Al ware 't dat ik de talen der menschen en der engelen
sprak en de liefde niet had, zoo ware ik een klinkend
metaal of luidende schel geworden.
1 CORINTHIARS 13

vers I.

Al wat in boecken steeckt, is in dat Hooft gevaren.
VONDEL, op Geeraert Vossius.

Al wat liefelijk is, al wat wel luidt, bedenkt dat.
FILIPPENSEN

4 vers 8.

Ama nesciri.
wench onbekend te zijn. (Letterlijk : Houd er van, niet gekend te
worden.)
Leuze van THOMAS a KEMPIS.

Amantium. (spr. uit: amantsium) irae amoris integratio (spr.
nit : integrdatsio) est.
De boosheid der minnenden is eene hernieuwing der liefde.
TERENTIUS, Andria 3, 3, 23.

Amicus Plato, sed magic arnica veritas.
Ik ben een vriend van Plato, maar ik ben een nog grooter vriend
van de waarheid.
AMMONIUS, Leven van Aristoteles.
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Amour, tu perdis Troie.
Liefde ! ge richttet Troje to gronde.
LA FONTAINE, Fables VII, 13. Les deux cogs.

Amour, amour! quand tu nous tiens
On pent bien dire: ,,Adieu prudence!"
Liefde, liefde, als we in uwe macht zijn,
Kan men wel zeggen : „Voorzichtigheid, vaarwel !"
LA FONTAINE, Fables IV, I. Le lion amoureux.

Amphytrion.
Zie : Le veritable amphytrion.

Anathema sit.
Hij zij vervloekt.
I CORINTHIERS

:6 vers 22.

Anch (spr. uit: ank) io sono pittore.
Ook ik ben schilder.
Uitroep van CORREGGIO (?) (spr. uit : Corredzjo) bij 't
aanschouwen van een schilderij van Rafael.
An der schtinen blauen Donau.
Aan den schoonen blauwen Donau.
KARL BECK, An der Donau.
Bekend door de gelijknamige wals van Johann Strauss.

An nescis longas regibns esse menus ?
Weet ge niet, dat vorsten Lange armen (handen) hebben ?
OVIDIUS, Heroides :6 (17), :66.

AnOnymus in libro non edito.
Een ongenoemde in een onuitgegeven boek.
(Onderteekening van 't motto der Camera Obscura van
HILDEBRAND.)

Aperto libro.
Zie : Ad apertfiram libri.

Appeler un chat un chat.
Zie : J'appelle un chat un chat.

I0

Apprenez que tout flatteur
Vit au.x &pens de celui qui recoute.
Cette lecon vaut bien un fromage sans doute.
Weet, dat ieder vleier
Leeft ten koste van hem, die naar hem luistert.
Deze les is zonder twijfel wel een kaas waard.
LA FONTAINE, Fables I, 2. Le corbeau et le renard.

Apres nous le deluge !
Na ons (komt) de zondvloed ! Als 't gevaar komt, zullen wij er niets
meer van te duchten hebben.
Markiezin DE POMPADOUR.
(Mêmoires de Mad. du Hausset, 1824, Essai sur la marg.
de Pomp., blz. 19 en Mlle Fel, Le Reliquaire de M. Q.
de la Tour par Ch. Desmaze. Paris 1874, blz. 62).

Arbeiders in den wljngaard des Heeren.
MATTHEUS 20 vers

t tot 16.

Arbeit ist des Burgers Zierde,
Segen ist der Millie Preis.
Arbeid is 't sieraad van den burger,
Zegen is 't loon van de inspanning.
SCHiLLER, Das

Lied von der Glocke.

Ariadne (Draad van —).
Zie : Draad van Ariadne.

(Geef een meisje) .
Armpjes om er in te vliegen
Of een kindje in te wiegen.

DE GENESTET,

Egoismus.

Ars longa, vita brevis.
De kunst is lang, het leven kort.
Latijnsch spreekwoord.
Titel van een gedichtje van DE GENESTET.

Arti et Amicitiae (spr. uit: amicietsiee).
Aan kunst en vriendschap (gewijd).
Naam van eene bekende maatschappij te Amsterdam, in
't belang der kunst en der kunstenaars opgericht.

II

A tous les coeurs bien n6s que la patrie est chere!
Hoe dierbaar is het vaderland voor alle edele harten !
VOLTAIRE, Tancrêde 3, I.

Attacher le grelot.
(De kat) de bel aanbinden.
LA FONTAINE, Fables II, 2. Conseil tenu par les rats.

Attisch zout.
Geestigheid.
(De bewoners van Athene, de hoofdstad van Attica, waren
in de oudheid beroemd om hunne geestigheid, vroolijke
grappen en fijne hatelijkheden.)

Aucun chemin de fleurs ne conduit A. la gloire.
Geen weg van bloemen voert naar den roem.
LA FONTAINE, Fables X, 54.
Les deux avonturiers et le talisman.

Audaces (audentes) fortfin.a juvat.
Die waagt wint. Een brutaal mensch heeft de halve wereld.
VERGILIUS, Aeneis X, 284.

Audi et diteram partem

of
Audiatur et Altera pars.
Men hoore ook de tegenpartij.

Auf den Bergen ist Freiheit !
Op de bergen woont de vrijheid !
SCHILLER, Die

Braut von Messina 4, 7.

Auf Fliigeln des Gesanges.
Op de vleugelen van 't gezang.
HEINE, Buch der Lieder, Lyrisches Intermezzo IX, Str. I.

Augiasstal.
Zie : Een Augiasstal reinigen .

Afirea mediOcritas.
De gulden middelmaat.
HORATIUS, Oden II, IC), 5.
Eigenlijk : Auream quisquis mediocritatem
Diligit.
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Austerlitz.
Zie : Voila le soleil d'Austerlitz.

Ant Caesar, aut nihil.
Of Caesar, of niets.
Devies van CAESAR BORGIA, t 1507.

Ant nunc ant nunquam.
Zie : Nunc aut nunquam.

A vaincre sans peril on triomphe sans gloire.
Als men zonder gevaar overwint, triomfeert men zonder glorie.
CORNEILLE, Cid. r, I.

Ave, imperator, moritiiri te saltitant.
Wees gegroet, keizer, zij die op het punt zijn te sterven, groeten u.
Groet der gladiatoren v6Or den aanvang van den strijd.
SITETONIUS, Vita Claudii 21.

A Yankee boy is trim and tall,
And never over-fat, Sir.
Een Amerikaansche jongen is knap en lang.
En nooit al te dik, mijnheer.
Yankee doodle.
(Amerikaansch volkslied).

SHEKBURG,

Babylonische spraakverwarring.
GENESIS II

vers 9.

Beata virgo.
De gelukzalige Maagd (Maria).

Beiti possidCntes.
Zalig (zijn) de bezitters.
HORATIUS, Oden

Beatitddo vestra.
Uwe Heiligheid, Uwe Gelukzaligheid. (De Paus).

IV, 9, 45.
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Been van mljn gebeente en vleesch van mln vleesch.
GENESIS 2 vers 23.

Behilt dich Gott! es war zu schan gewesen;
Behiit' dich Gott! es hat nicht sollen sein.
God behoede u ! het Lou te schoon geweest zijn.
God behoede u ! het heeft niet zoo mogen zijn.
J. V. VON S CHEFFEL, Trompeter von Sackingen.
Lied Jung Werners.

Bei Geldfragen hart die Gemiithlichkeit auf.
Bij geldkwestien houdt alle gemoedelijkheid op.
HANSEMANN, den 8 Juni 1847 in eene vergadering van
den Pruisischen landdag.

Bellum Omnium contra omnes.
De oorlog van alien tegen alien.
HOBBES t

1668, Leviathan. Cap. 18.

Benedictio apostOlica.
De apostolische zegen (des Pausen).

Benjamin.
Jongste zoon van den aartsvader Jacob ; in 't algemeen : jongste
GENESIS 35 vers i8.
zoon, Reveling.
3 _.
42 I,6
77
,,
44 ,, 29.

'k Ben maar een mensch van vleesch en bloed
Als iedereen!
Dies zet ik me op geen hoogen. voet
En zeg geen deftigheen.

DE GENESTET, Bekentenis.

Be not the first by whom the new is tried,
Nor yet the last to lay the old aside.
Wees niet de eerste, die 't nieuwe beproeft,
En ook niet de laatste om 't oude ter zijde te stellen.
POPE, Essays on Criticism, II 135.

Beperking.
Zie : In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister.

Beproeft alle dingen: behoudt het goede.
1 THESSALONI CENZEN 5

vers 21.
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Berge.
Zie : De haren rijzen to berge.

Bergen.
Zie : Een geloof, dat bergen verzet.

Bergen, valt op ons; heuvelen bedekt ons.
LUCAS 23

vers 3o.

Bethel.
Huis van God.

GENESIS 28

vers 19 en elders.

Bezit uwe ziel in ljjdzaamheid.
LUCAS 2I vers

19.

Bidt en u zal gegeven worden.
MATTHEUS 7 vers
LUCAS II vers 9.

7.

114 God zin alle dingen mogelik.
LUCAS I vers 37.
MATTHEUS 19 vers
LUCAS 18 vers 27.

26.

Bis dat qui cito dat.
Wie spoedig geeft, geeft dubbel.
Letterlijk : Tweemaal geeft, wie spoedig geeft.
PUBLILIUS SYRUS, Sententiae.

(Und) Bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt.
(En) Wil je niet goedschiks, dan gebruik ik geweld.
GOETHE, Erlkonig.

Bloedgeld,
MATTHEUS 27

vers 6.

Blijven staan als een zoutpilaar.
Naar GENESIS 19 vers 26.

Blijven zitten (van een huwbaar mein je).
Zie : Laren zitten.
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Boni pastOris est, tondere, pecus, non deglidAre.
Een goed herder scheert zijn schapen, doch vilt ze niet.
SUETONIUS, Vita Tiberii 52.

Bonos corrumpunt mores congresses mali.
Kwade samensprekingen bederven goede zeden.
TERTULLIANUS, ad uxorem
I CORINTATRRS 15 vers 33.

i, 8.

Bose Menschen haben keine Lieder.
Zie : Wo man singt, da lass' dick ruhig nieder.

Boter .tot den boom.
Zie : Het is al boter tot den boom.

Boven Ian hoofd aan *len draad
Slingert het zwaard al heen en weder.
DE GENESTET, Niet bezorgd.

Bread is the staff of life.
Brood is de staf des levens.
JONATHAN SWIFT,

Tale of a tub.

Brevity is the soul of wit.
Kortheid is de ziel der geestigheid.
SHAKESPEARE, Hamlet 2, 2.

Briller par son absence.
Zie : Ils brillaient par leur absence.

Broeder Jonathan.
Zie : Brother Jonathan.

Brother Jonathan.
Broeder Jonathan.
Na afloop van een krijgsraad moet Washington met toespeling op 1 Maccabeeen so, 18 en I I, 3o uitgeroepen
hebben : Nu moeten we Broeder Jonathan maar om raad
vragen. — Washington doelde hiermede op zijn vriend
Jonathan Trumbull, gouverneur van Connecticut.
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Brutus, thou sleep'st: awake and see thyself.
Brutus, ge slaapt : ontwaak en zie u zelf.
SHAKESPEARE, Julius Cesar 2, I.

Bull.
Zie : John Bull.

Baer, brea en griene tails,
Hwa dat net sizze ken, is nin rjuchte Fries.
Boter, brood en groene kaas.
Wie dat niet zeggen kan is gees echte Fries.
Shibboleth van den bekenden Fries „Groote Pier" in zijn
strijd tegen de Hollanders.

Buy what thou hast no need of and ere long thou shalt
sell the necessaries.
Koop wat ge niet noodig hebt en weldra zult gij het noodige
moeten verkoopen.
BENJAMIN FRANKLIN, The way to wealth.

Capitool.
Zie : n est peu de distance, etc.

Carpe diem, quam minimum credula postöro.
Pluk (genet) elken dag, zoo min mogelijk staat makende op den
HORATIUS, Carmina 1, 1 r, i 8.
volgenden.

Carthago delenda.
Zie : Ceterum censeo Cathaginem esse delendam.

Carthago moet verwoest worden.
Zie : Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

Casus belli.
Een aanleiding tot oorlog.

Oiveant cOnsules.
flat de consuls waken, de consuls mogen op hunne hoede zijn.
(Thans algemeen gebruikt voor : Men zij op zijne hoede).
Zie ook : Videant cOnsules, etc.
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Cave canem.
Wacht u voor den hond.
Woorden, die men vaak aan den ingang eener Romeinsche
woning vond.

Cedant arma togae.
Dat de wapenen wijken voor de toga.
CICERO, De officiis I, 22, 27.

Cedo nulli.
Ik wijk voor niemand.
Zinspreuk van DESIDERIUS ERASMUS (1466- /536).

Cela va bien, la montagne est passOe !
Het gaat goed, de berg is overschreden I
Laatste woorden van FREDERIK II, den 17en Augustus 1786.

Ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante.
Wat de moeite niet waard is gezegd te worden, zingt men.
BEAUMARCHAIS, Barbier de Seville 1, 1.

Ce sera moy, Nassau.
Ik, Nassau, zal het zijn.
Devies van Graaf ENGELBRECHT II VAN NASSAU (1441-1504).

C'est dans les grands dangers qu'on voit les grands
courages.
In groote gevaren doen zich de mannen van grooten moed kennen.
REGNARD, Eraste I,

4.

C'est double plaisir de tromper le trompeur.
't Is een dubbel genot den bedrieger te bedriegen.
LA FONTAINE, Fables II,

is.

Le coq et le renard.

C'est le commencement de la fin.
Dat is 't begin van het einde.
Ten onrechte aan Talleyrand toegeschreven in de Cent
jours, toen deze zegswijze in zwang kwam. Oorsprong
onbekend.
Gevleugelde woorden.

2
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C'est plus qu'un crime, c'est une faute.
't Is meer dan een misdaad, het is een foot.
FOUCHE, minister van politie, van Napoleon I, na de
terechtstelling van den Hertog van Enghien.

Cet age est sans pitie.
Op dezen leeftijd (In de jeugd) kent men geen medelijden.

LA FONTAINE, Fables IX, 2. Les deux pigeons.
Ceterum cOnseo Carthaginem esse delëndam.
Overigens meen ik, dat Carthago moet verwoest worden.
CATO DE OUDE t 149 v. C.
Aan het slot van elke redevoering.
(Dit citaat is in geen Latijnschen schrijver der oudheid to
vinden. Alleen bij Plutarchus, Cato maior 27, treft men
het gewijzigd in het Grieksch aan).
...... Cet esprit d'imprudence et d'erreur,
De la chute des rois funeste avant-coureur.
...... Die geest van onvoorzichtigheid en dwaling,
De noodlottige voorlooper van den val der koningen.
RACINE, Athalie I, 2.

Cette lecon vaut bien un fromage sans doute.
Die les is wel een kaas waard.
LA FONTAINE, Fables I, 2. Le corbeau et le renard.

Chacun est artisan de sa propre fortune.
leder is de bewerker van zijn eigen fortuin.
REGNIER, Satires XIII, I.

Chacun se dit ami, mais fou qui s'y repose.
leder noemt zich uw vriend, maar ge ztjt dwaas als ge er op vertrouwt.
LA FONTAINE, Fables IV, 17. Parole de Socrate.

Chambre introuvable.
Zie : tine chambre introuvable.

Chaque soldat francais porte, etc.
Zie : Tout soldat francais porte, enz.
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Charybdis.
Zie : Van Scylla op Charybdis vervallen.

Chassez le naturel, it revient au galop.
De natuur gaat boven de leer.
DESTOUCHES, Le glorieux 3, 5.

Chauvin. Chauvinisme.
Chauvin is de type van iemand, die blijken geeft van een
overdreven en domme vaderlandsliefde. Hij is de hoofdpersoon in het blijspel La cocarde tricolore van Gebroeders Cogniard, dat op 19 Maart 1831 met grooten bijval
in 't theatre des Folies dramatiques te Parijs werd opgevoerd.

Cherchez la femme.
Zoek de vrouw. (Zoek naar de vrouw, die in de zaak betrokken is,
want zoolang ge die niet gevonden hebt, zijt ge er niet van op
de hoogte).
FoucHt, Minister van politie (1763-1820).

Chiesa (spr. uit : kjeza) libera in libero stato.
Een vrije kerk in een vrijen staat.
Leuze van Cavour, die hij nog op zijn sterfdag op 5 Juni
1861 tegen Pater Giacomo uitte.
VON TREITSCHKE, Cavour, Heidelberg 1869.

Chevalier sans peur et sans reproche.
Ridder zonder vrees of blaam.
Bijnaam van den ridder Bayard (t 1514). Onder dezen
naam komt f ayard voor in het werk : La tres ioyeuse
plaisante et recreative hystoire composee par le loyal
serviteur des faiz gestes triumphes et prouesses du bon
chevalier sans paour et sans reprouche, le gentil seigneur
de Bayart 15 27. Dit boek is o. a. te vinden in de Bibliothêque Nationale te Parijs.

Chi (spr. uit : ki) va piano va sano, chi va sano va lontano.
Wie langzaam gaat, gaat verstandig; wie verstandig gaat, gaat ver.
Italiaansch spreekwoord.
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Chronique scandaleuse.
Kroniek der schandalen.
Titel van een in 16 i 1 verschenen herdruk van een historisch werk over Lodewijk XI, opgesteld door Denis
Hesselin, 6cuyer et maitre d'hotel van dezen vorst. De
oorspronkelijke titel luidt : Croniques du três-chrestien
et victorieux Loys de Valois, unziesme de ce nom. Het
werk draagt den titel Chronique scandaleuse ten onrechte.
(Aubertin, Hist. de la litt. fr. au moyen age II, 271).

Cita mors rillt!
De dood rijdt snel.
Titel van een bekend gedicht van EMANUEL GEIBEL.

COgito, ergo sum.
Ik denk, daarom ben ik.
RENE DESCARTES (t 1650) Princip. Philos. 5, 7 en 10.
(Grondstelling, waarop Descartes zijne geheele philosophie
heeft opgebouwd).

Come what come may,
Time and the hour runs through the longest day.
Er mag komen wat wil,
De tijd en het uur spelt voort, al schijnt de dag ook nog zoo lang.
SHAKESPEARE, Macbeth i, 3.

Compelle intrare.
Dwing ze in to komen.

LUCAS

14 vers 23.

Concedo.
Ik geef het toe.

Conceit in weakest bodies strongest works.
Bij zwakken werkt de inbeelding het sterkst.
SHAKESPEARE, Hamlet

3, 4.

Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabtintur !
Door eendracht groeien kleine dingen, door tweedracht vervallen
de grootste.
SALLUSTIUS, Bellum Jugurthinum 10.
Zie ook : Concordia res parvae crescunt.
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Concordia res parvae crescunt.
Eendracht maakt macht.
(Zie ook : Concordia parvae res crescunt).
Devies van de republiek der Vereenigde Nederlanden.

Conditio sine qua non.
Eene voorwaarde, zonder welke (jets) niet (plaats heeft) ; eene onvermijdelijke voorwaarde.

Consuettido Altera nattira.
Gewoonte is eene tweede natuur.
CICERO, De finibus bonorum et malorum 5, 2 5, 74.

Consummatum. est.
Het is volbracht.
Het zesde der zeven kruiswoorden van Jezus.
19 vers 3o.

JOHANNES

Contentement passe richesse.
Zie : En mariage, comme ailleurs, contentement passe richesse.

Contraria contrariis curantur.
Het tegengestelde wordt door het tegengestelde genezen. Beginsel
der allopathische geneeswijze.
(Zie ook : Similia similibus curantur).

Corpus delicti.
Het lichaam der misdaad d. i. het voorwerp, waaraan of waarmede
de misdaad gepleegd is, het stoffelijk bewijs der begane misdaad.

Corpus Juris.
Wetboek van het recht.

Cowards die many times before their deaths,
The valiant never taste of death but once.
Bloodaards sterven vele malen vO6r hun dood,
De dapperen sterven slechts eens.
SHAKESPEARE, Julius Cesar 2, 2.

Credit (meervoud credunt).
Het tegengestelde van debet.
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Credo.
Ik geloof. (Het eerste woord der geloofsbelijdenis van Nicaea ; vandaar het Credo = de geloofsbelijdenis).

Credo, pugno.
Ik geloof, ik strijd.
Devies van Dr. H. J. A. M. SCHAEPMAN.

Credo, quia (spr. uit : kwia) absurdum.
Ik geloof, wijl het ongerijmd is.
TERTULLIANUS, De

Came Christi 5.

Cretenzers.
Zie : De Cretenzers.

Crimen laesae majestatis.
De misdaad van gekwetste majesteit ; majesteitsschennis.

Cubiculum locandum.
Cubicula locanda.
Een kamer te huur.
Kamers te huur.
Veelal op huurbordjes in ooze academiesteden.

Cui Bono ?
Wien (was het) tot voordeel ?
CICERO, Philippica II 14, Pro Milone XII 32, Pro Roscio
Amerino XXX 84 en XXXI 86 geciteerd als een
woord van L. Cassius.

Cum grano sails.
Met een korrel zout.
Iets „cum grano salis" opvatten, letterlijk : Iets met een
korreltje zout opvatten, d. i., het niet nemen in den vollen omvang van zijne beteeekenis, niet met alles wat men
er bij kan denken, maar er weinig van nemen, zooals
men zout gebruikt.
PLINIUS, Natur. hist. XXIII, 8.

Cum laude.
Met lof.
Graad bij examens en promotion aan eene Universiteit.
Zie : Summa cum laude.
Non sine laude.

23

Cum stirs.
Met de zijnen. (= zijne geestverwanten).

Daar is een kracht, uit hooger kracht gesproten,
Die 't zinkend hart des menschen schoort,
Die 't opvoert naar een hooger oord,
Die 't vastklemt, als de stam z'n loten,
Als moederarmen 't schreiend wicht.
Aan de eerste bron van liefde en licht.
MULTATULI, Vorstenscbool, 4.

Daar is een tijd van komen,
Daar is een ttd van gaan :
Dat hebt gij meer vernomen,
Maar hebt gij 't ook versta an?
DE GENESTET, Komen en Gaan .

Daar is geen priester
Die Hem verklaart!
In raadslen wandelt
De mensch op aard.
DE GENESTET, Leekedichtjes CXIII, Peinzensmoede.

Daar moet veel strijds gestreden zijn,
Veel kruys en leeds geleden zijn,
Daar moeten heyl'ge zeden zijn,
Een naauwe weg betreden zjn,
En veel Gebeds gebeden zijn:
Zoo zal 't bier na in vreden zijn.
DIRK RAFAELSZ CAMPHUYSEN,

Vrede.

Daarom zal een mensch vader en moeder verlaten en
zal zijne vrouw aanhangen.
GENESIS 2 vers 24.
MATTHEUS 19 vers 5.
MARCUS I0 vers 7.
EFEZIERS 5 vers 3.

Daar rjjst het tintlend starrenheir!
En de aarde zwijgt verbaasd.
't Gestarnte spiegelt zich in 't meir
Waarop geen windje blaast.
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't Is alles hemel wat men ziet.
Zelfs bergen vluchten keen.
't Verdorde blaadje schuifelt niet;
't Gestarnte spreekt aileen.
VAN ALPHEN, De Starrenhemel.

Daar zIj licht en daar was licht.
GENESIS I

vers 3.

Daar zln in 't leven van die vriendellke dagen,
Die ons de koude borst verwarmen door hun gloed,
Den hemel brengen in het zoekende gemoed,
Die alien twafel, alle donkerheid verjagen.
DE GENESTET,

Uit mijn dagboek.

Da capo.
Van 't begin af.
Italiaansche term, welke in de muziek gebruikt wordt one
aan to duiden, dat een stuk herhaald moet worden.

Dagen die lengen,
Dagen die strengen.
CATS, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt III.

Daken.
Zie : Jets van de daken prediken.

Damocles.
Zie : Zwaard van Damocles.

't Danaidenvat vullen.
Danaiden noemde men de 50 dochters van Koning Danius,
die alle, op een na, in den bruiloftsnacht haar echtgenooten doorstaken en tot straf in de onderwereld ten
eeuwigen dage water in een bodemloos vat moesten gieten.

Danser sur un volcan.
Zie : Nous dansons sur un volcan.

Dantur opes nulli nisi divitibus.
Slechts zij, die geld hebben, krijgen er geld bij. (De duivel . . . .
altijd op den grootsten hoop). (Die heeft, dien zal gegeven worden).
MARTIALIS, Epigrammata 5, 81, 2.
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Das eben ist der Fluch der basen Tat
Dass sie fortzeugend immer Blises muss gebitren.
Dat is juist de vloek der booze daad,
Dat zij voorttelend steeds het booze moet voortbrengen.
SCHILLER, Die Piccolomini 5, I.

Das Ewig•Weibliche
Zieht tins hinan.
Het Eeuwig-Vrouwelijke
Trekt ons tot zich.
GOETHE, Faust II, 5, Bergschluchten, Wald, Fels, Einade.

Das ist 's ja was den Menschen zieret.
Und daze ward ihm der Verstand,
Dass er im innern Herzen spiiret,
Was er erschafft mit seiner Hand.
Dat is het wat den mensch tot sieraad strekt,
En daartoe werd hem 't verstand geschonken,
Dat hij in 't binnenste zijns harten zou gevoelen,
Wat zijne hand voortbrengt.
SCHILLER, Das Lied von der Glocke.

Das Land, wo die Zitronen bllihn.
Zie : Kennst du das Land, enz.

Das Lied, das aus der Kehle dringt,
1st Lohn, der reichlich lohnet.
Het lied, dat uit de keel dringt,
Is een loon, dat rijkelijk loont.
GOETHE, Der Sanger.

Da steh' ich nun, ich armer Tor !
Und bin so klug als wie zuvor.
Daar sta ik nu, ik arme dwaas !
En ben nog even wijs als vroeger.
GOETHE, Faust

I, Nacht.

Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind.
Het wonder is 't liefste kind van 't geloof.
GOETHE, Faust

Dat is 't begin van het einde.
Zie : C'est le commencement de la fin.

I, Nacht.
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Dat 's Heeren zegen op u daal',
Zjn gunst uit Zion u bestraal',
lit schlep 't heelal, zijn naam ter eer,
Looft, looft dan aller heeren Heer.
PSALM 134 vers 3.

Dat census honores.
Geld verschaft eereposten.
OVIDIUS, Amores 3, 8, 55.
Fasti I, 217.

Davus sum, non Oedipus (spr. uit : Et/di:pus).
Ik ben Davus (een slavennaam bij de Romeinen) niet Oedipus, (die
het raadsel van de Sphinx oploste). 1k ben maar een heel gewoon
mensch, geen buitengewoon schrandere kop als Oedipus.
TERENTIUS, Andria I, 2, 23 (194).

De arbeider is zijn loon waardig.
LUCAS I0 vers 7.

De bakker werd gehangen, maar de schenker kwam vrij.
GENESIS 40 vers 21 en 22.

De band, die 't harte bind
Der moeder aen het kind,
Gebaert met wee en smarte,
Aen haere borst met melck gevoed,
Soo lang gedragen onder 't harte,
Verbind het bloed.
VONDEL, Gijsbrecht van Aemstel 4.

De berenhuid verkoopen, eer de beer geschoten is.
Zie : Il ne faut jamais, etc.

De berg heeft een muis gebaard.
Zie : Partariunt montes, nascetur ridiculus mus.

De beste huisvrouw die bestaat
Is zeker — waar op markt en straat
Geen mensch van weet, geen mensch van praat.
HEIJE, Huisvrouw.

Debet (meervoud debent).
Hij is schuldig.
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De breede weg.
MATTHEUS 7 vers

13.

De Byen storten hier het eelste dat ze lezen,
Om d'ouden stock te voen, en ouderlooze Weezen.
VONDEL, Opschrift onder den Bijenkorf op het scherm van
den schouwburg te Amsterdam.

Decies repetita placebit.
Tienmaal herhaald zal het nog bevallen (van een gedicht, enz.).
HORATIUS, Epistola ad Pisones 365.

De Cretenzers zijn altijd leugenachtig, kwade beesten,
luie buiken. Deze getuigenis is waar! Daarom bestraf
ze scherp, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof.
TITUS 1 vers 12 en 13.
(In 1897 en 1898 vaak geciteerd in verband met de staatkundige verwikkelingen, waartoe Creta aanleiding gaf).

De dagen des menschen zijn als het gras.
PSALM 103 vers

15.

De Doot die spaert noch zoete jeught,
Noch gemelijcken ouderdom.
Zij maeckt den mont des Reedners stom
En ziet geleertheit aen noch deught,
VONDEL, Vertroostinghe aen Geeraert Vossius.

De facto.
Feitelijk (tegenover „de jure" = rechtens).

De Friezen knielje allinne for God.
De Friezen knielen alleen voor God.
Toen in 1555 Karel de Vijfde de regeering overdroeg aan
zijn zoon Filips den Tweede, werden uit . alle Nederlandsche gewesten regeeringsleden naar Brussel ontboden
om Filips te huldigen. Het was Gemma van Burmania
van Ferwerd, die hiertoe aan het hoofd van eenige
Friezen derwaarts trok.
Volgens de hofzeden van den huize van Oostenrijk
moest de eed van getrouwheid knielende voor den koning
worden afgelegd. Niemand weigerde dit, behalve Gemma
van Burmania, die op fieren toon zeide : „De Friezen
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knielje allinne for God". Hij deed den eed staande en
de koning liet zich dit welgevallen. Van hier, zegt men,
is de naam „Stánfries" (Standfries) afkomstig.
WALING DIJKSTRA, Uit Frieslands Volksleven van vroeger
en later I, 64.

De geest is wel gewillig, maar het vleesch is zwak.
MATTHEUS 26 vers 41.
GALATIÉRS 5 vers 17.

De geest maakt levend.
JOHANNES 6 vers 63.
2 CORINTHIRRS 3 vers 6.

De godzaligheid is tot alle Bingen nut.
I TIMOTHEUS 4

vers 8.

De gustibus non est disputandum.
Over de smaken valt niet te twisten.
Gewoonlijk citeert men : Over den smaak valt niet te twisten.

De hand in eigen boezem steken.
EXODUS 4

vers 6 en 7.

De haren rijzen te berge.
JOB 4 vers 15.

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam
des Heeren zlj geloofd.
JOB 1

vers 21.

De Heer is min herder, mjj zal niets ontbreken.
PSALM 23 vers

I.

De Heer kast4dt dien hij lief heeft.
SPREUKEN 3 vers 12.
HEBREEEN 12 vers 16.
OPENBARING 3 vers 19.

De Heer zal 't voorzien.
GENESIS 22 vers

14.

De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt z4ner handen werk.
PSALM 19

vers 2.
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De huid verkoopen eer de beer geschoten is.
Zie : Il ne faut jamais, etc.

De huik naar den wind hangen.
Zich richten naar de omstandigheden, (huik = mantel).

gratia (spr. uit : graatsia).
Bij de gratie Gods.

Da

De jure.
Zie : De facto.

De kastanjes uit het vuur halen.
Zie : Tirer les marrons du feu.

De kat de be! aanbinden.
Zie : Attacher le grelot.

De keerse die voorgaet, die licht best.
CATS, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt III.
De kinderen zijn een erfdeel des Heeren.
PSALM 127

vers 3.

De koning is dood ; leve de koning !
Zie : Le roi est mort ; vive le roi !

De koning leev' ! de koning leev' !
Zoo klinken stem en snaren :
Dat God hem vreugde en voorspoed geev'
En menig tiental jaren !
TOLLENS, 's Konings verjaardag.

De laatste dwaling is erger dan de eerste.
MATTHEUS 27

vers 34.

De lantaarn van DiOgenes.
Diogenes liep op klaarlichten dag eens met een lantaarn al
zoekende rond, en op de vraag, wat hij zocht, was zijn
antwoord : ,,Ik zoek mensche n."

3o
Deleatur.
Het verdwijne. (Van letters of woorden op drukproeven gebezigd).

De leeuw is iemand.
Zie : Een leeuw is eigenlijk iemand.

Delenda Carthago.
Zie : Ceterum censeo Carthaginem else delendam.

De lendenen omgord en brandende de lampen 1
Neemt saam de plooien van het slepende gewaad,
Dat gij moogt vaardig zijn tot werken, dienen, kampen,
Tot scheiden — als Gods ure slaat.
DE GENESTET, De lendenen omgord.

De letter doodt, maar de geest maakt levend.
2 CORINTHIERS 3 vers 6.

De liefde bedekt alle dingen.
I CORINTHIERS 13 vers 7.

De liefde is de meeste.
I CORINTHIERS 13

VETS 13.

De liefde tot sijn lant is yeder aengeboren.
VONDEL, Gijsbrecht van Aemstel V.

Delirium tremens.
Letterlijk : Bevende waanzin. Waanzin, die het gevolg is
van dronkenschap en met beving gepaard gaat.

De loin, c'est quelque chose, et de pros, ce n'est rien.
Van verre is 't iets en van nabij is 't niets.
LA FONTAINE, Fables IV, Ico. Le chameau et les batons flottants.

De Meester, in zijn Wijsheid, gist.
De Leerling, in zijn Waan, beslist.
STARING, Meester en Leerling.

De meeste is de liefde.
I CORINTHIERS 13 vers 13.

De mensch, van eene vrouw geboren, is kort van dagen
en zat van onrust.
JOB 14 vers I.
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De mensch wikt, God beschikt.
Zie : Homo propOnit, sed Deus disponit.

De mensch zal bij brood alleen niet leven.
DEUTERONOMIUM 8 vers 3.
MATTHEUS 4 vers 4.
LUCAS 4 vers 4.

Dem Mutigen hilft Gott !
Den moedige helpt God !
SCHILLER, Wilhelm Tell, I, 2.

De mortuis nil nisi bdne.
Van de dooden (zij) niets dan goed (gezegd).
Naar DIOGENES LAERTIUS I, 3, de wijze Chilon.

Den eersten steen op iemand werpen.
JOHANNES 8 vers 7.

Den last des daags en de hitte dragen.
MATTHEUS 20 vers 12.

De nihilo nihil.
Van niets komt niets.
PERSIUS, Satirae 3, 84.

Den keizer geven, wat des keizers is.
Zie : Geef den keizer, enz.

Den Mammon dienen.
MATTHEUS 6 vers 24.
LUCAS 16 vers 13.
(De Mammon was de Syrische god van den rijkdom.)

Denn, was man schwarz auf weiss besitzt,
Kann man getrost nach Hause tragen.
Want wat men zwart op wit bezit,
Kan men gerust mee naar huis nemen.
GOETHE, Faust 1, Schulerszene.

Denn wo das Strenge mit dem Zarten.
Zie : Wo das Strenge mit dem Zarten.

De flood breeckt wet.
VONDEL, Gijsbrecht van Aemstel 2.
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Den Pegasus bestijgen.
Gaan dichten.
Pegasus was een gevleugeld paard, aan de bronnen van
den Oceaan uit het bloed van Medusa ontsproten, met
een gouden teugel van Athene (Minerva) getemd. Het
dichterlijke paard der Muzen.

Den reinen is alles rein.
TITUS I

vers 15.

Den Rubicon overtrekken.
Een beslissenden stap doen.
C. Julius Caesar trok in 49 v. C. den Rubicon, de grensrivier zijner provincie, met zijn leger over, een daad,
waardoor hij zijne bevoegdheid te buiten ging.

Den splinter zien in het oog van den broeder, maar niet
den balk in eigen oog.
MATTHEUS 7 vers

3.

Der Augenblick nur entscheidet
Uber das Leben des Menschen und fiber sein gauzes
Geschick.
Het oogenblik slechts beslist
Over 't leven des menschen en over zijn gansche lot.
GOETHE, Hermann und Dorothea, Polyhymnia.

Der brave Mann denkt an rich selbst zuletzt.
De brave man denkt aan zich zelf het laatst.
WILHELM TELL I, I.

Der den Augenblick ergreift,
Das ist der rechte Mann.
Die 't (juiste) oogenblik te baat neemt,
Dat is de rechte man.
GOETHE, Faust I, Studierzimmer.

Der' Dritte im Bunde.
De derde in 't verbond.
Zie : Ich sei, gewahrt mir die Bitte, enz.

De rechte man op de rechte plaats.
Zie : The right man in the right place.

33

De omnibus aliquid, de toto nihil.
Van alles iets, in zijn geheel niets.

De onschuld wordt door God bewaard.
H. A. SPANDAW, Het Vogelnestje.

De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige.
MATTHEUS 9 vers 37.

Deo Optimo maximo (D. 0. M.).
Aan den besten en hoogsten God.

Deo volente.
Zoo de Heer wil.
JACOB US 4 vers 15.

De profundis.
De profundis clamavi.
Uit de diepten van den afgrond heb ik geroepen.
Begin van PSALM 130.

(R. K.

treurzang.)

Der ersten Liebe goldne Zeit !
De gulden tijd der eerste liefde !
SCHILLER, Das Lied von der Glocke.

Der Gaiter hachstes diirfen wir verteid'gen
Gegen Gewalt — wir stehn fiir unser Land,
Wir stehn fair unsre Weiber, unsre Kinder.
Het hoogste goed mogen wij verdedigen tegen geweld — wij staan
voor ons land, onze vrouwen en onze kinderen.
SCHILLER, Wilhelm Tell, 2, 2.

De rijpe Kennis hoort,
De onrijpe neemt het woord.
STARING, Dagelijksch doen.

Der kluge Mann baut vor.
De wijze man neemt vooraf zijne maatregelen.
SCHILLER, Wilhelm Tell 5, 2.

Der langen Rede kurzer Sinn.
Zie : Was ist der langen Rede kurzer Sinn ?
Gevleugelde woorden.

3
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Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben.
De man moet er op uit, in 't vijandige leven.
SCHILLER, Das Lied von der Glocke.

Der Menschheit ganzer Jammer fasst mich an.
Der menschheid gansche weedom grijpt mij aan.
GOETHE, Faust

I, Kerker.

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei,
Und word' er in Ketten geboren.
De mensch is vrij geschapen, is vrij,
Al werd hij ook in ketenen geboren,
SCHILLER,

Die Worte des Glaubens.

Der Mensch ist, was er isst.
De mensch is, wat hij eet.
LUDWICH FEUERBACH in zijne aankondiging van Moleschott,

Leer der voedingsmiddelen voor het volk.
Zie ook : Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es.

Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan; der Mohr kann
gehen.
De moor volbracht zijn plicht ; de moor kan gaan.
SCHILLER, Die Verschworung des Fiesco zu Genua 3, 4.

Der preussische Schulmeister hat die Schlacht bei Sadowa
gewonnen.
De Pruisische schoolmeester heeft den slag bij Sadowa gewonnen.
(Door de Franschen werd in 1870 beweerd, dat het de
Pruisische schoolmeester was, die hun herhaalde nederlagen toebracht.)
Dr. OSCAR PESCHEL in het blad Das Ausland No. 29,
17 Juli 1866, blz. 695, eerste kolom, in een deel van
zijn artikel, waarin 't volksonderwijs besproken wordt.

Der Rose siisser Duft geniigt,
Man braucht sie nicht zu brechen,
Und wer sich mit dem Duft begnugt,
Den wird ihr Dorn nicht stechen.
De zoete geur der roos volstaat,
Men hoeft ze niet te plukken,
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En wie zich met den . geur vernoegt,
Dien zal haar doom niet steken.
FR. BODENSTEDT, Mirza Schaffy.

Der Siege gOttlichster ist das Vergeben!
De goddelijkste overwinning is de vergiffenis.
SCHILLER, Die Braut von Messina I, 4.

Der Spass verliert alles, wenn der Spassmacher selber
lacht.
De grap verliest alle waarde, als de grappenmaker zelf lacht.
SCHILLER, Die Verschworung des Fiesco zu Genua 1, 7.

Der Starke ist am ma.chtigsten allein.
De sterke is 't machtigst als hij alleen staat.
SCHILLER, Wilhelm Tell I, 3.

Der Teufel ist ein Egoist
Und tut nicht leicht um Gottes willen,
Was einem andern niitzlich ist.
De duivel is een egoist
En doet niet Licht pro Deo,
Wat voor een ander nuttig is.
GOETHE, Faust I, Studierzimmer.

D er Vorhang Milt, das Stuck ist aus.
't Gordijn valt neer, het stuk is nit.
HEINE, Der Scheidende.

Der Wein erfreut des Menschen Herz.
De wijn verheugt het hart des menschen.
GLEIM, Trinklied.
(Naar Psalm 104 vers 15.)

Der Worte sind genug gewechselt,
Lasst mich auch endlich Taten. sehn !
Er zijn genoeg woorden gewisseld,
Laat mij ook eindelijk daden zien !
GOETHE, Faust I, Vorspiel auf dem Theater.

36

Der Wunder htichstes ist,
Dass uns die wahren, echten Wunder so
AlltAglich werden kannen, werden sollen.
Het grootste wonder is,
Dat ons de ware, echte wonderers
Zoo alledaagsch kunnen worden, moeten worden.
LESSING, Nathan der Weise I, 2.

Des drijvers geweldige roede
Jaagt rustloos ons voort op ons pad.
DE GENESTET, Onvermoeid.

Desespereert niet (of nimmer).
Zie : Dispereert niet.

Des Lebens Mai bliiht einmal and nicht wieder.
Des levens Mei bloeit anmaal en niet weer.
SCHILLER, Resignation.

Des Lebens Millie
Lehrt uns allein des Lebens Giiter sclatzen.
De moeite des levens
Leert ons alleen de goederen des levens waardeeren.
GOETHE, Torquato Tasso 5, I.

Des Lebens ungemischte Freude
Ward keinem Irdischen zu teil.
Des levens onvermengde vreugde
Is geen sterveling ten deel gevallen.
SCHILLER, Der

Ring des Polykrates,

Des Menschen Engel ist die Zeit.
De Engel des menschen is de tijd.
SCHILLER, Wallensteins

Des Menschen Seele
Gleicht dem Wasser :
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder

Tod 5, IL.
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Zur Erde muss es,
Ewig wechselnd.
Des menschen ziel
Is als het water :
Van den hemel komt het,
Tot den hemel stijgt het
En weer omlaag
Naar de aarde moet het,
In eeuwige wisseling.
GOETHE, Gesang der Geister fiber den Wassern.

Des morgens lang te slapen,
Te geeuwen en te gapen,
Staat leelijk voor een kind.
VAN ALPHEN, De naarstigheid.

De stem eens roependen in de woestijn.
JESAJA 40 vers 3.
MATTHEUS 3 vers 3.
MARCUS I vers 3.
LUCAS 3 vers 4.
JOHANNES I vers 23.
Zie ook de opmerking bij : Een stem des roependen in de
woestijn.

De strijd om 't bestaan.
Zie : The struggle for life.

Des Weibes Herz kennt nur ein Gliick auf Erden;
Das Gluck heisst: lieben and geliebt zu sein.
Het hart der vrouw kent slechts an vreugd op aarde ;
Dat is : beminnen en bemind te zijn.
M. BEER, Der Paria.

De teerling is geworpen.
Zie : Alea jacta est.

De tout temps
Les petits ont pall des sottises des grands.

....

Ten alien tijde hebben de kleinen geboet voor de dwaasheden der
grooten.
LA FONTAINE, Fables II 4, Les deux taureaux et une grenouille.
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De traan, die opbruist naar onze oogen,
In liefde en vriendschap, vreugde en smart,
Die is de ware tolk van 't hart.
DA COSTA, De Traan.

Deugd verheugt.
CATS, Huis- en zedebeelden.

Deux ex machina.
Een god uit de machine, (d. i. uit de tooneelmachine).
Een persoon, die een onvoorziene, ongemotiveerde ontknooping brengt.
Bij het drama der ouden verschijnen de goden soms aan
't einde van 't stuk om aan de handeling een einde te
maken, namelijk in het geval, dat de dichter geen kans
zag om op natuurlijker wijze eene ontknooping aan te
brengen. De uitdrukking is terug te brengen tot Plato,
Kratylos p. 425 D.

Deutsches Volk, du konntest fallen,
Aber sinken kannst du nicht.
Duitsch yolk, gij kondt vallen,
Maar zinken kondt gij niet.
Tu. KORNER, Was uns bleibt.
Uit : Leier and Schwert.

Deutschland, Deutschland fiber alles,
Uber alles in der Welt !
Duitschland, Duitschland boven alles,
Boven alles in de wereld !
HOFFMANN V. FALLERSLEBEN, Das Lied der Deutschen.

De verzenen tegen de prikkelen slaan.
HANDELINGEN 9 vers 5.

De vleeschpotten van Egypte.
EXODUS 16 vers 3.

De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid.
SPREUKEN I vers 7.

De vrije kerk in den vrijen staat.
CAVOUR'S laatste woorden op 31 Mei 186o.
(Zie : Chiesa libera in libero stato).

39

De vroolijkheid past aan de jeugd,
Die leerzaam zich betoont.
VAN ALPHEN, De Perzik.

De weerelt is een speeltooneel,
Elck speelt Ain rol en knight zijn deel.
VONDEL, Opschrift boven de poort van den schouwburg to Amsterdam
(Zie ook : All the world's a stage.
De weerelt is niet dan een groot tooneel.
Heel de wereld is tooneel.)

De wereldgeschiedenis is 't wereldgericht.
Zie : Die Weltgeschichte ist das Weltgericht.

De wereld is niet dan een groot tooneel ;
Acteurs zijn alle mannen, alle vrouwen ;
Zij hebben hun afwisselende ,,op's” en „es'',
En beurtlings speelt een zelfde vele rollen.
BEETS, Uit Shakespeare, As you like it.
(Zie ook : All the world's a stage.
De weerelt is een speeltooneel.
Heel de wereld is tooneel.)

De wereld onzes tijds, met weten ingenomen
Zooals geen vroegere ooit, zuigt in haar dorst bij stroomen
De vrucht der drukpers in, die gistend tot ons komt
En hoofd en hart om strijd of prikkelt of verstompt.
DA COSTA, Wachter ! Wat is er van den nacht ?

De wereld waarin men zich verveelt.
Zie : Le monde oil l'on s'ennuie.

De wereld wil bedrogen zijn.
Zie : Mundus vult decipi, etc.

De wetenschap steekt in geen bed van pluimen :
Wie leeren wil, moet vroeg de veèren ruimen.
J. WESTERBAEN, Arbeid.

De wijn verheugt het hart des menschen.
Zie : Der Wein erfreut des Menschen Herz..
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De zieke man.
Turkije.
Deze uitdrukking vindt haren oorsprong in de gedichten
Der Turk ist krank (1683) en Suldans Krankheit
(1684) door J. Albert Poysel. (Zie : Histor. Volksl. von
.
1648-1746 No. 45.
Heilbr. 1877 door Ditfurth.)

De zondebok zfin.
LEVITICUS 16 vers 5, 7 tot IO, 21, 22.
(Op den grooten verzoendag bracht de Hoogepriester bij
de Israelieten der oudheid twee bokken naar den tabernakel. De eene werd geslacht als offer, de andere werd
beladen met de zonden des yolks en daarna de woestijn
ingejaagd.)

De zon ga niet onder over uwe toornigheid.
EFEZIERS 4

vers 26.

De zon heeft vlekken : dat is waar,
Maar wordt ook laid genoeg verkondigd.
21 is 't getroost. Dit split haar maar :
Er wordt zoo vreeslijk op gezondigd.
BEETS,

Vlekken in de zon.

De zon van Austerlitz.
Zie : Voila le soleil d'Austerlitz.

Dictum sapiënti sat est.
De verstandige heeft aan 66n woord genoeg.
Een .goed verstaander heeft maar een half woord noodig.
PLAUTUS, Persa 4, 7, 19 (726).
TERENTIUS, Phormio 3, 3, 8 (541).
(Gewoonlijk citeert men alleen : Sapienti sat.)

Die den arme geeft, leent Gode.
SPREUKEN 19

vers 17.

(En) Die duizend kleinigheden,
Die zoo lief staan in een vrouw.
DE GENESTET, Egoismus.

Die een kuil graaft voor een ander valt er zelf in.
PSALM 7 vers 16.
PSALM 57 vers 7.
SPREUKEN 26 vers 27.
PREDTKER I0 vers 8.
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Die een wig trouwt om 't schoon iijf.
Zie : Die eenen zot.

Die eenen zot
Trouwt om zjn kot,
Verliest het kot
En houdt den zot ;
En die een wijf
Trouwt om 't schoon lijf,
Verliest het lljf
En houdt het wijf.

A. POIRTERS, Rijmspreuken.

Die eerst komt, die eerst maalt.
Deze zegswijze luidt bij Homeyer (Des Sachsenspiegels
erster Teil oder das Sachsische Landrecht nach der
Berliner Handschrift von 1369, 3e druk. Berlijn 1861
2e boek, art. 59 § 4.) Die ok erst to der molen kumt,
die sal erst malen.

Die Elemente hassen.
Das Gebild der Menschenhand.
De elementen haters
Het gewrocht der menschenhand.
SCHILLER, Das Lied von der Glocke.

Die gezond zijn hebben den medicljnmeester niet van
noode, maar die ziek zjn.
MARCUS 2 vers

17.

Die Hand, die Samstags ihren Besen fiihrt,
Wird Sonntags dich am besten karessieren.
De hand, die 's Zaterdags den bezem voert,
Zal u des Zondags 't beste streelen.
GOETHE, Faust I, Vor dem Tore.

Die heeft, dien zal gegeven worden.
MATTHEUS 13 vers 12.
MATTHEUS 25 vers 29.
MARCUS 4 vers 25.
LUCAS 8 vers 18.
LUCAS 19 vers 26.
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Die in zijn jeugd
Het pad der deugd
Heeft ingeslagen,
En 't goede doet,
Wacht welgemoed
Zijn oude dagen.

VAN ALPHEN, Eene godsdienstige jeugd.

Die Jahre fliehen pfeilgeschwind.
De jaren vlieden pijlsnel heen.
SCHILLER, Das Lied von der Glocke.

Die Kirche hat einen guten Magen,
Hat gauze Lander aufgefressen,
Und dock noch nie sick ilbergessen.
De Kerk heeft eene goede maag,
Zij heeft heele landen opgegeten
En toch nog nooit haar maag bedorven.
GOETHE, Faust I, Spaziergang.

Die klopt, dien zal opengedaan worden.
MATTHEUS 7 vers 8.
LUCAS I 1 vers 10.

Die Kunst geht nach Brot.
De kunst gaat om brood (moet bedelen).
LESSING, Emilia Galotti I, 2.

Die Leidenschaft flieht,
Die Liebe muss bleiben.
De hartstocht vliedt,
De liefde moet blijven.
SCHILLER, Das Lied von der Glocke,

Die Liebe ist das Leben des Weibes, aber eine Episode
im Leben des Mannes.
De liefde is 't leven der vrouw, maar eene episode in 't !even des
JEAN PAUL.
mans.

Die Liebe ist der Dichtung Stern,
Die Liebe ist des Lebens Kern ,
Und wer die Lieb' hat ausgesungen,
Der hat die Ewigkeit errungen.
De liefde is der dichtkunst ster,

43
De liefde is de kern des levens ,
En wie de liefde heeft volprezen,
Die heeft de eeuwigheid verworven.
FR. RUCKERT, Friihlingslied.

Die Liebe ist der Liebe Preis.
De liefde is het loon der liefde.
SCHILLER, Don Carlos 2, 8

Die Lieb' umfasst des Weibes voiles Leben,
Sie ist ihr Kerker and ihr Himmelreich.
De liefde omvat het voile leven der vrouw,
Zij is haar kerker en haar hemelrijk.
A. V. CHAMISSO, Lebenslieder.

Die liefde is stercker dan de dood.
Geen liefde koomt Gods liefde nader,
Nocht is soo groot.
(Hier is sprake van de huwelijksliefde.)
VONDEL, Gijsbrecht van Aemstel

4.

Die meent te staan, zie toe dat hij niet valle.
i CORINTHIERS 10 vers 12.
Die Menschen sind nicht immer was sie scheinen.
De menschen zijn niet altijd wat zij schijnen.
LESSING, Nathan der Weise 1, 6.

Diem perdidi.
1k heb een dag verloren. (1k heb een dag laten voorbijgaan, zonder
iemand een weldaad te hebben bewezen.)
TITUS bij Suetonius, Vita Titi 8.

Dien de Heer lief heeft, kastijdt hij.
SPREUKEN 3 vers 12.
HEBREEERS 12 vers 6.
OPENBARING 3 vers 19.

Die niet nit alles leeren wil,
Wil in 't geheel niet leeren.
BEETS, Hooge School.

Die niet werkt zal ook iiiet eten.
Ii THESSALONICENZEN 3 vers 10.
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Die schOnen Tage in Aranjuez
Sind nun zu Ende.
De schoone dagen in Aranjuez
Zijn nu ten einde.
SCHILLER,

Don Carlos I. I.

Dies diem docet.
De eene dag leert den anderen.

Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla.
De dag des toorns, die ontzettende dag, doet de wereld tot asch
vergaan.
Deze woorden vormen den aanvang eener hymne, die tot
het Requiem (R. K. zielmis ter eere van een afgestorvene)
behoort.

Dies natalis.
Geboortedag, stichtingsdag (in 't bijzonder van een hoogeschool).

Die sonder Hop sjjn bierken brouwt,
Die still kost koockt sonder eeck of sout,
Broodt backt sonder heven ofte sueren,
En maeckt vaersen sonder merrigh daer in,
Mach vrijelijck dencken in sijnen sachten sin,
Dat zijn soetsappigh werck niet langh sal dueren.
ROEMER VISSCHER,

Sonder merrigh.

Die staat zie toe dat hij niet valle.
Eigenlijk : Die meent to staan, zie toe dat hij niet valle.
i CORINTHIERS m vers 12.

Die telkens in den spiegel ziet,
En zich met schoonheid vleit,
Beseft de ware schoonheid niet,
Maar jaagt near ijdelheid.
VAN ALPHEN,

De Spiegel.

Die trouwt doet wel, maar die niet trouwt doet beter.
I CORINTHIERS 7

vers 38 (gewijzigd).

Dieu et mon droit.
God en mijn recht.
Devies van het yolk en 't vorstenhuis van Engeland.
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Dieu fit du repentir la vertu des mortels.
God maakte van 't berouw de deugd der stervelingen.
VOLTAIRE, Olympie 2, 2.
SCRIBE, Manon Lescaut 3.

Dieu le veut !
God wil het !
Leuze der eerste kruisvaarders op het concilie te Clermont
in 't jaar 5095.

Die vader of moeder liefheeft boven mil is mijns niet
waardig.
MATTHEUS 1 0 vers

37.

Die van ulieden zonder zonde is, werpe het eerst den
steen op haar.
JOHANNES

8 vers 7.

Die Weltgeschichte ist das Weltgericht.
De wereldgeschiedenis is 't wereldgericht.
SCHILLER, Resignation.

Die Welt wird schemer mit jedem Tag.
De wereld wordt mooier elken dag.
UHLAND, Friihlingsglaube 2.

Die wind zaait, zal storm oogsten.
HOSEA 8

vers 7.

Die zich over den arme ontfermt, leent den Heer.
SPREUKEN 19

vers 17.

Die zich zelven verhoogt, zal vernederd worden .
MATTHEUS 23 vers 1 2.
LUCAS 14 vers I I.
LUCAS i8 vers 54.

Die zoekt, die vindt.
MATTHEUS 7 vers 8.
LUCAS II vers 10.

Die zorght en waekt en slaeft, en ploeght, en zwoeght
en zweet,
Ten oirbaer van het lant een lastigh ampt bekleet,
En waent de menschen aen zijn vroomheit te verbinden,
Zal zich te jammerlijck in 't endt bedrogen vinden.
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Van 't wispelturigh volck, dat veel te los van hooft,
Genooten dienst vergeet, en 't erghste liefst gelooft VONDEL, Palamedes, Eerste regels.

Dii majores, dii minores.
Hoogere, lagere goden.
(Tegenwoordig ironisch voor voorname en geringere personen.)

Dii majorum gentium, dii minorum gentium.
Hoogere, lagere goden bij de oude Romeinen. (Tegenwoordig ironisch voor voornamere en geringere personen.)

Dimidium facti qui coepit, habet.
Die begint, heeft het werk voor de helft voleindigd.
HORATIUS, Epistolae I, 2, 40.

Dire de la prose sans le savoir.
In proza spreken zonder dat men 't weet.
MOLIERE, Le Bourgeois gentilhomme, 2, 6.

Diseur de bon mots, mauvais caractere.
Een grappenmaker is iemand van een slecht karakter.
PASCAL, Pensèes diverses, 26.

Disjecti membra poetae.
De gedeelten van een uiteengerukt dichter (dichtwerk).
HORATIUS, Satirae, I, 4, 62.

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es.
Zeg mij wat ge eet en ik zal u zeggen wat ge zijt.
BRILLAT-SAVARIN, Physiologie du gout 1825.
Zie ook : Der Mensch ist, was er isst.

Dispereert niet, ontsiet uwe vyanden niet, daer en is ter
werelt niet dat ons kan hinderen.
JAN PIETERSZOON COEN in een zijner brieven aan Bewindhebberen der Oost-Indische Compagnie, dato 29 September 1618. (DE JONGE, De Opkomst van het Ned.
Gezag in Oost-Indie, Dl. IV, blz. 107.)
(Gewoonlijk citeert men ten onrechte : Ende desespereert
nimmer (niet). Het beeld van Coen aan den achtergevel
van het nieuwe beursgebouw te Amsterdam geeft echter
Dispereert niet in den juisten vorm te lezen.)
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Dit glas maakt trotsch of geeft ons An.
VAN ALPHEN, De

Spiegel.

Dit is 't begin van het einde.
Zie : C'est le commencement de la fin.

Diversite, c'est ma devise.
Verscheidenheid is mijn leuze.
LA FONTAINE,

Le pâté d'anguille, 4.

Divide et impera.
Verdeel en heersch.
Stelregel van Philippus van Macedonia, tegenover de verschillende Grieksche stammen. Ook wel aan Lodewijk XI
van Frankrijk toegeschreven.
PROSPER MERIMEE, Chronique du rêgne
de Charles IX, 1829. Voorrede, pag. 7.
HEINRICH HEINE, Ges. Werke, 10, 38.
Dixi.
Ik heb gezegd.

Docendo discimus.
Door te onderwijzen leert men zelf.

Doch der den Augenblick ergreift,
Das ist der rechte Mann.
Maar wie 't oogenblik aangrijpt.
Dat is de rechte man.
GOETHE, Faust

I. Schiilerszene.

Doch der Segen kommt von oben.
Doch de zegen komt van boven.
SC HILLER, Das

Lied von der Glocke.

Doch mit des Geschickes Machten
1st kein ew'ger Bund zu flechten,
Und das Ungluck schreitet schnell.
Maar met de machten van het lot
Is geen eeuwig verbond te sluiten
En het ongeluk nadert met rassche schreden.
S CHILLER, Das Lied von der Glocke
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Doch ooze Noordsche Mei, helaas,
is arm aan zonneschijn,
H4 kan zoo koud, zoo droef, zoo guur,
hij kan November zijn.
DE GENESTET, Het

haantje van den toren.

Doctrina et Amicitia.
Wetenschap en Vriendschap.
Naam van eene bekende societeit in de Kalverstraat te
Amsterdam, opgericht in 1788.

Doctus cum libro.
Geleerd met het boek. Pronkende met de denkbeelden van een ander.

Doe ik mijn oogen toe,
Dan wil ik 't wel gelooven,
Doch als ik ze opendoe,
Komt weer de Twljfel boven.
DE GENESTET,

Leekedichtje XCV. Idealisme.

Doet naar mijn woorden en niet naar mjn werken.
Naar MATTHEUS 23

vers 3.

Doe, wat uwe hand vindt om te doen.
PREDIKER 9

vers 10.

Dolce far niente.
Heerlijk niets-doen.

Don Juan.
Naam van den held eener Spaansche sage uit de 14e eeuw.
Titel en hoofdpersoon van een opera van Mozart.
Beroemd gedicht van Byron.
Type van een losbandig, zedeloos man, een verleider.

Don Quijote.
Held en titel van een geestig werk van den Spaanschen
schrijver Michel Cervantes. Don Quijote is de type van
een dwaas man, die in zijn verbeelding in een wereld
van verouderde toestanden leeft.
El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha I
(1605) en II (1615).
Zie ook : Dulcinea.
El caballero de la Trista Figura Rocinante.
Tegen windmolens vechten. Sancho Panza.
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Doode stad.
Zie : Ville morte.

Doorluchte Stichteren van 's Werelds Achtste wonder,
Van soo veel Steens omhoogh, op soo veel Houts van
onder.
C. HUYGENS,

Sneldicht, I, 230, Geluck, aen de E. E. Heeren Regierders
van Amsterdam, in haer Niewe Raedhuys.

Doos van Pandora.
Pandora was eene vrouw, door Hephaestus (Vulcanus) geschapen, en door alle goden met de rijkste gaven en
bekoorlijkheden begiftigd. Van Zeus (Jupiter) ontving zij
echter een doos, welke zij op aarde naar Prometheus
moest brengen. Bij het openen verspreidden zich daaruit
allerlei ziekten en rampen. Alleen de hoop bleef er in.
HEsioDus, Werken en Dagen 94 vgg.

Dorcas.
Weldadige vrouw.
HANDELINGEN 9 vers 36 en 39.

Doubt thou, the stars are fire;
Doubt that the sun doth move;
Doubt truth to be a liar;
But never doubt, I love.
Twijfel aan den gloed der sterren,
Twijfel aan de wenteling der zon,
Verdenk de waarheid van leugen,
Maar twijfel nooit aan mijn liefde.
SHAKESPEARE, Hamlet 2, 2.

Draad van Ariadne.
Ariadne, dochter van koning Minos op Creta, redde Naar
minnaar Theseus door middel van een kluwen garen
uit het doolhof.

Dreifach haben sie mir gezeigt,
Wenn das Leben sins nachtet,
Wie man 's verraucht, verschlalt and vergeigt,
Und es dreimal verachtet.
Driemaal hebben zij mij getoond,
Wanneer 't leven ons tot een last wordt,
Hoe men het dan rookend, slapend en muziek makend doorbrengt,
En het driemaal veracht.
LENAU, Die drei Zigeuner.
Gevleugelde woorden.

4
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Dreifach ist der Schritt der Zeit
Zeogernd kommt die Zukunft hergezogen,
Pfeilschnell ist das Jetzt entfiogen,
Ewig still steht die Vergangenheit.
Drievoudig is de gang des tijds :
Dralend komt de toekomst nader,
Pijlsnel is het heden vervlogen,
Eeuwig stil staat het verleden.
SCHILLER, Spruche des Confucius.

Dreiundzwanzig Jahre
Und nichts fur die Unsterblichkeit getan!
Drie en twintig jaar
En niets voor de onsterflijkheid gedaan !
SCHILLER, Don Carlos 2, 2.

Droogstoppel.
Een der hoofdpersonen uit Multatuli's Max Havelaar. Type
van een prozaisch, egoistisch man, die intusschen in de
eerste plaats er voor zorgt, door het groote publiek voor
een braaf en fatsoenlijk man to worden gehouden.

Drum priife, wer sich ewig bindet,
Ob sich das Herz zum Herzen findet.
Daarom onderzoeke degeen, die zich voor eeuwig verbindt,
Of de harten elkaar verstaan.
SCHILLER, Das Lied von der Glocke.

Du bist verriickt, mein Kind,
Du musst nach Berlin.
je bent gek kindlief,
je moet naar Berlijn toe.
STRAUSS, Fatinitza. (Operette).

Du cote de la barbe est la toute-puissance.
Den m a n is de heerschappij ten deel gevallen.
MOLIERE, L'ecole des femmes 3, 2.

Du hast Diamanten mid Perlen,
Hast alles, was Menschenbegehr,
Und hast die schOnsten Augen —
14ein Liebchen, was willst du mehr ?
je hebt diamanten en paarlen,
je hebt alles wat een mensch kan begeeren,
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En je hebt de mooiste oogen —
Mijn liefje, wat wil je meer ?
H. HEINE, Buch der Lieder I, Die I-Ieimkehr No. 64.
Du haut de ces pyramides quarante siecles nous contemplent.
Zie : Soldats, songez que du haut de ces pyramides quarante
sikles nous contemplent.
Dulce est desipere in loco.
't Is zoet bij gelegenheid eens dwaas le zijn.
HORATIUS, Carmina

IV, 12, 28.

Dulce et decorum est pro patria mori.
Het is zoet en eervol voor 't vaderland te sterven.
HORATIUS, Carmina, III, 2, 13.
Dulcin6a.
Geliefde van Don Quijote (Zie : Don Quijote).
Dumb jewels often, in their silent kind,
More than quick words do move a womans mind.
Stomme juweelen hebben in hun stilzwijgen vaak meer uitwerking
op het hart eener vrouw dan levendige woorden.
SHAKESPEARE, The two gentlemen of Verona 3, 1.
Dum Roma delfb6rat, Saguntum perit (spr. nit per-it).
Terwiji Rome beraadslaagt, gaat Saguntum te gronde.
Dum Spiro, spero.
Zoolang ik ademhaal, hoop ik.
Duo cum faciunt idem, saepe non est idem.
Wanneer twee personen hetzelfde doen, is het dikwijls nog niet
hetzelfde.
Zie ook : Duo quum idem faciunt...
Duo quum idem faciunt ...
Roc licet impune facere huic, illi non licet.
Wanneer twee hetzelfde doen,
Dan mag de een het ongestraft doen, de andere niet.
TERENTIUS, Adelphi V, 3, 3i
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Durf te leven! Kwel u niet
Met te veel gedachten,
Werk uw werk en zing uw lied
Onder bljj verwachten!
DE GENESTET,

Leekedichtjes XCIX, De Practici.

Du Ring an meinem Finger
Mein goldenes Ringelein,
Ich drficke dich fromm an die Lippen,
Dich fromm an das Herze mein.
Gij ring aan mijn vinger,
Mijn gouden ringetje,
Ik druk u vroom aan mijn lippen,
Ik druk u vroom aan mijn hart.
A. VON CHAMISSO, Frauen-Liebe and Leben.

Du sublime au ridicule ii n'y a qu'un pas.
Tusschen 't verhevene en 't belachelijke ligt slechts eène schrede.
Woorden, door Napoleon I op zijn vlucht uit Rusland
herhaaldelijk gesproken tot zijn gezant De Pradt in
Warschau. (S. de Pradt, Histoire de l'ambassade dans
le Grandduchè de Varsovie en 1812. Berlin 1816.)

Dwalen is menschelijk.
Zie : To err is human.

Dwingt ze om in te gaan.
Zie : Compelle intrare.

Early to bed and early to rise
Makes a man healthy, wealthy and wise.
Vroeg te bed en vroeg op maakt een mensch gezond, rijk en wijs.
BENJAMIN FRANKLIN, The way to wealth.

Eben-Haezer.
Steen der hulpe. „Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen."
1 SAMUEL 7 vers 1 2 .

Ecce homo !
Zie den mensch !

JOHANNES 19

vers 5.
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ten arbeider is zfn loon waardig.
LUCAS 10 vers 7.
TIMOTHEUS 5 vers 18.

Een arke Noachs.
GENESIS 6 en 7.

Een Augiasstal reinigen.
De Augiasstal behoorde aan den koning van Ells, en herbergde drie duizend runderen. Hercules reinigde hem
door er twee rivieren, de Peneus en de Alpheus, door
to leiden.

Een boek met zeven zegelen.
OPENBARING VAN JOHANNES 5 vers I tot 5.

Een doom in het oog.
NUMERI 33 vers 55.
JOZUA 23 vers 13.

Een dorschenden os zult glj niet muilbanden.
DEUTERONOMIUM 25 vers

4.

Een druppel van een emmer en een stofje van de weeg
schaal.
JESAJA 40 vers 15.

ten dubbel onverstand heeft over u gebied :
Een weetniet zijt gij, vriend! en glj en weet het niet.
J. DE DECKER, Een weetniet.
Eene Egyptische duisternis.
EXODUS 10 vers 21 tot 23.

Een Enakskind.
DEUTERONOMIUM 9 vers 2.

Een geloof, dat Bergen verzetten kan.
MATTHEUS 17 vers 20.

Een goede boom brengt goede vruchten voort.
MATTHEUS 7 vers 17.

Een goede naam is beter dan olie.
PREDIKER 7 vers I.
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Een goede preek is als een goed portret :
Zij kljkt u aan waar ge u ook nederzet.
BEETS, Een goede preek.

Een hond is, vermaard
Om zijn gezelligen aard
En 't kwispelen van zijn staart,
Zijn news doorgaans rond,
Staat gewoonlijk in 't front
En zoo lang die maar nat en frisch is,
Is 't een bewljs, dat menheer zoo gezond als een visch is.
G. VAN DER LINDE jZN., De hond. Uit de gedichten
van den Schoolmeester.

Een iegelijk zal zijn eigen pak dragen.
GALATIERS 6 vers 5.

Een jonghe oye, een ouden ram,
Dat viel wel binnen jaers een lam.
CATS, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt.

Een Judaskus.

MATTHEUS 26 vers 48 en 49.
LUKAS 22 vers 47 en 48.

Een kind des doods.

I SAMUEL 20 vers 31.
2 SAMUEL 12 vers 5.

Een kruis met rozen
Is 't menschenlot,
Is 't rijke leven,
Uw gave, o God !
DE GENESTET, Een kruis met rozen.

Een kuische Jozef.
GENESIS 39 vers 7 tot 12.

Een kuische Suzanne.
Apocriefe boeken, 2 e aanhangsel op Daniel.

Een land overvloeiende van melk en honing.
EXODUS 3 vers 8.
EXODUS 13 vers 5.

Een leeuw is eigenlijk iemand,
Die bang is voor niemand.
G. VAN DER LINDE JZN., De leeuw. Uit de Gedichten
van den Schoolmeester.
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Een man zal zijnen vader en zijne moeder verlaten, en
zal zijne vrouw aanhangen.
GENESIS 2 vers 24.
MATTHEUS 19 vers 5.
MARCUS I 0 vers 7.
EFEZIRRS 5 vers 31.

Een os zult gij niet muilbanden als hij dorscht.
DEUTERONOMIUM 25 vers 4.

ken oudt voer-man hoort geerne 't geklap van de zweep
CATS, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt.

Een paard! een paard! mijn koninkrijk voor een paard!
Zie : A horse ! a horse ! my kingdom for a horse !

Een paard,
Naar den aard,
Is er nog eer dan zijn staart ;
HO doet het te voet
Net zoo gauw en zoo goed
Als een ander te paard het doet,
En je kijkt niet om
Of hij is al weerom.
G. VAN DER LINDEN JZN., Het paard. Uit de Gedichten
van den Schoolmeester.

Een profeet is niet ongeeerd dan in zijn vaderland en
in zijn huis.
MATTHEUS 13 vers 57.
LUCAS 4 vers 24,
JOHANNES 4 vers 44.

Een woord, op zijn pas gesproken, is als gouden appelen
in zilveren gebeelde schalen.
SPREUKEN 25 vers II.

Een rijke taal, vol geest en — ingehouden tranen,
Vol zin, — ook zeër geschikt tot leeren en vermanen,
Mits maar de vrienden haar verstaan.
Want velen klinkt ze als Grieksch, voor andren weer —
profaan.
DE GENESTET, Leekedichtjes CXI. Humor.
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Een steep des aanstoots.

JESAJA 8 vers 14.
ROMEINEN 9 vers 32
1 PETRUS 2 vers 7.

en 33.

Een stern des roependen in de woestljn.
JESAJA 40 vers 3.
MATTHEUS 3 vers 3.
MARCUS I vers 3.
LUCAS 3 vers 4.
JOHANNES I vers 23.

Eigenlijk berust dit citaat op eene foutieve vertaling van
het Hebreeuwsch, want volgens het Hebreeuwsch parallelisme dient vertaald : Een stem aan een roepende :
„Bereidt in de woestijn den weg des Heeren, maakt in
de wildernis een baan recht voor onzen God".

Een storm in een glas water.
Zie : Une tempete dans un verre d'eau.

Een vaste burg is onze God,
Een machtig schild en wapen.
lit redt ons uit het bangste lot,
Hoe donker 't sta geschapen.
DA COSTA,

Luthers Psalmlied.

Zie : Ein feste Burg ist unser Gott.

Een vreemdeling in Jeruzalem.

LUCAS 24 vers 18.

Een vriend, die mij mijn feilen toont,
Gestreng bestraft, en nooit verschoont,
Heeft op mijn hart een groot vermogen.
VAN ALPHEN,

De ware vriendschap.

Een vrije kerk in een vrijen staat.
Zie : Chiesa libera in libero stato.

Een vrij en onbeklemd gemoed.
Zie : Wie is er, die ons 't lied verbiedt.

Een vrou is duizent mannen t' ergh.
0 eeuwighe eer van Reighersbergh.
De volghende eeuwen zullen spreecken,
Hoe ghy den Haet hebt uitghestreecken.

VONDEL, Huigh de Groots verlossing.
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Een wachter op Sions muren.

JESAJA 62 vers 6.

Een wet van Meden en Perzen.
Een onveranderlijk en onherroepelijk besluit.
ESTHER I vers 19.
DANIEL 6 vers 9, 13, 16.

Een zaaier ging uit om to zaaien.

MATTHEUS 13 vers 3.
(Motto van elk der bundels Ideeen van Multatuli.)

Een zingend vedertjen en een gewiekt geluid.
Zie : Prijs vrij den Nachtegaal.

Een zoon van het oude yolk.
Een Jood.
Den naam „een zoon van het oude yolk", voor een Jood,
danker wij aan een fraaie schilderij van Jozef Israels,
welke onder bovenstaanden naam algemeen bekend is, en
in eigendom behoort aan de Vereeniging tot het vormen
van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst.
Zie Eigen Haard blz. 821, jaargang 1891 en blz. 42,
jaarg. 1894.

Eer brengt een arme vader, met vreugd, zes kindren groot,
Dan dat zes rijke kindren hem koestren in zijn nood.
BEETS, Jan Janszen.

Eere zij God in de hoogste hemelen.

LUCAS 2 vers 14.
Wordt ook dikwijls in het Latijn geciteerd : Gloria in
excelsis Deo.

Eer gaat een kernel, enz.
Zie : Het is lichter, enz.

Eer uwen vader en uwe moeder.
EXODUS 20 vers 12.
DEUTERONOMIUM 5 vers 16.

Eet dat gaer is,
Drinckt dat klaer is,
Spreeckt dat waer is,
Schout dat zwaer is,
Trout dat paer is,
Scheert daer hayr is.
CATS, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt III.
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Egyptische duisternis.
EXODUS I0 vers 21 tot 23.

Ehret die Frauen! Sie flechten und weben
Himmlische Rosen ins irdische Leben.
Eert de vrouwen ! Zij vlechten en weven
Hemelsche rozen door 't aardsche leven.
SCHILLER, Wiirde der Frauen.

E i n Augenblick, gelebt im Paradiese,
Wird nicht zu teuer mit dem Tod gebtisst.
Een oogenblik, dat men in 't Paradijs geleefd heeft,
Wordt met den dood niet te duur betaald.
SCHILLER, Don Carlos 1,

5.

Ein edler Mensch kann einem engen Kreise

Nicht seine Bildung danken. Vaterland
Und Welt muss auf ihn wirken. Ruhm und Tadel
Muss er ertragen lernen.
Een edel mensch kan aan een engen kring
Zijn vorming niet te danken hebben. Vaderland
En wereld moeten op hem werken. Roem en blaam
Moet hij leeren verdragen.
GOETHE, Torquato Tasso I, 1.

Ein einz'ger Augenblick kann alles umgestalten.
Een enkel oogenblik kan alles veranderen.
WIELAND, Oberon 7, 75.

Ein feste Burg ist unser Gott,
Ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus alter Noth
Die uns jetzt hat betroffen.
Een vaste Burg is onze God,
Een goed schild en een goed wapen.
Hij redt ons uit alien nood
Die ons thans getroffen heeft.
LUTHER (1527 of 1528).

Der 46 Psalm. Deus noster refits-him et virtus, in het
Gezangboek : Form und Ordnung Gaystlicher Gesang
and Psalmen. (Augsburg) 1529, Bl. 25a.
Zie : Een vaste burg is onze God.
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Ein freies Leben fiihren wir,
Ein Leben voller Wonne.
Een vrij leven leiden wij,
Een leven vol genot.
SCHILLER, Die Fauber

4, 5.

Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange
1st sich des rechten Weges wohl bewusst.
Een goed mensch weet in zijn onbewust streven toch altijd wel,
wat de rechte weg is.
GOETHE, Faust I, Prolog im Himmel.

Ein hohes Kleinod ist der gute Name.
Een kostbaar kleinood is de goede naam.
SCHILLER, Maria Stuart 1, 8.

Ein jeder giebt den Wert sich selbst. Wie hoch ich
Mich selbst anschlagen will, das steht bei mir.
So hoch gestellt ist keiner auf der Erde,
Dass ich mich selber neben ihm verachte.
Den Menschen macht sein W ill e gross and klein.
Een ieder geeft zich zelf zijn waarde. Hoe hog ik
Mij zelf wil schatten, dat staat aan mij zelf.
Zoo hoog geplaatst is niemand op aarde,
Dat ik mij zelf naast hem veracht.
De w i 1 des menschen maakt hem groot en klein.
SCHILLER, Wallensteins Tod 4, 8.

Ein jeglicher muss seinen Helden wahlen,
Dem er die Wege zum Olymp hinauf
Sich nacharbeitet.
Een ieder moet zijn held kiezen, dien hij nastreeft op de wegen naar
den Olympus.
GOETHE, Iphigenia 2, I.

Ein Kaiserwort
Soll man nicht drehn noch deuteln.
Een keizerswoord
Moet men niet op eene verdraaide of spitsvondige manier uitleggen.
BURGER, Die Weiber von Weinsberg.

Einsam bin ich nicht alleine.
Hoewel eenzaam, ben ik toch niet alleen.
P.

A.

WOLFF, Preciosa 2, 2.

6o

Ein sfisser Trost ist ihm geblieben
Er zahlt die Haupter seiner Lieben,
Und sieh' ! ihm fehlt kein teures Haupt.
Een zoete troost is hem gebleven :
Hij telt de hoofden zijner lievelingen,
En zie! hij mist geen dierbaar hoofd.
SCHILLER, Das Lied von der Glocke.

Ein Vergnfigen erwarten, ist auch ein Vergniigen.
Een genoegen to verwachten, is oak een genoegen.
LESSING, Minna von Barnhelm 4, 6.

Eischt harde pligt, dat gij een Vriend bevecht,
Verwin! — maar geen trofee blijv' tergend opgeregt.
STARING, Verboden triomf.

El Caballero de la Triste Figura.
De ridder van de droevige figuur (Don Quijote).
Zie : Don Quijote.

Eli, Eli, lama sabachtani !
Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten !
Het vierde der zeven kruiswoorden van Jezus.
MATTHEUS 27 vers 46.
MARCUS 15 vers 34.

Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
MATTHEUS 6 vers

35.

Elk heeft een plekje op aarde
Hem dierbaar bovenal.
DE GENESTET, De liefste plek.

Elk zal ziln eigen pak dragen.
GALATItRS 6 vers 5.

En ce monde it se faut l'un l'autre secourir.
In deze wereld moeten we elkaar helpen.
LA FONTAINE, Fables VI, 16. Le cheval et l'Ane.

Ende desespereert niet (of nimmer).
Zie : Dispereert niet.

(En) Die duizend kleinigheden,
Die zoo lief staan in een vrouw.
DE GENESTET, Egoismus.

6i

Enfants terribles.
Hinderlijke kinderen. Menschen, inzonderheid kinderen, die in 't
bijzijn van derden iets zeggen of doen, wat voor dezen geheim
moest blijven.
Titel van eene collectie bekende teekeningen van Gavarni
(1801-1866).

England expects that every man will do his duty.
Engeland verwacht, dat iedereen zijn plicht zal doen.
Dagorder van Nelson in den slag bij Trafalgar, 2! October
1805. (Dispatches and letters of Nelson VII, page 550.
Londen 1845-46.)

En mariage, comme ailleurs, contentement passe richesse.
In 't huwelijk, gelijk in andere gevallen, gaat tevredenheid boven
rijkdom.
MOLIARE, Le Medecin malgre lui 2, 2.

En nu — ik kan mjjn jaren tellen,
Maar wie telt mijner tranen tal ?
BORGER, Aan den Rijn.

En rekent d' uitslag niet, maar telt het doel alleen.
TOLLENS, Overwintering op Nova Zembla (Slot).

Entbehren sollst du, sollst entbehren !
Das ist der ewige Gesang,
Der jedem an die Ohren klingt,
Den unser ganzes Leben lang,
Uns heiser jede Stunde singt.
Ontberen moet ge, ontberen !
Dat is 't eeuwige lied,
Dat iedereen in 't oor klinkt,
Dat ons gansche leven lang
Elk uur ons met schorren klank toezingt.
GOETHE, Faust I, Studierzimmer.

En toch beweegt zij zich !
GALILEI, nadat hij gedwongen was zijne leer of to zweren.
(Zie : Eppur si muove.)

En toute chose it fact considerer la fin.
Bij alle dingen moet men op den afloop letten.
LA FONTAINE, Fables III, 5. Le renard et le bouc.
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Entre ces deux mon coeur balance.
Tusschen die twee weifelt mijn hart (te kiezen.)

Entre nos ennemis
Les plus A craindre sont souvent les plus petits.
Van ooze vijanden zijn de kleinste dikwijls 't meest te vreezen.
LA FONTAINE, Fables II, 9. Le lion et le moucheron.

En wat ziet gj den splinter, die in het oog uws broeders
is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet ?
MATTHEUS 7 vers 3.

Epicuri de grege porcus.
Zwijn uit de kudde van Epicurus. Wellusteling.
HORATIUS, Epistolae I, 4, 15.

Epistola non erubescit.
Een brief bloost niet
CICERO, Epistolae ad familiares V, 12, 1.

Epitheton ornans.
Bijvoegelijk naamwoord, dat tot versiering dient.

E pltiribus unum.
Van velen an.
Devies der Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Naam
eener bekende buffetmaatschappij, die vele restaurants op
de Nederlandsche spoorwegstations heeft gepacht.

Eppur si muove !
En toch beweegt zij zich.
GALILEI, nadat hij gedwongen was, zijne leer of te zweren.

Er, der Herrlichste von allen
Hij, de heerlijkste van allen !
A. v. CHAMISSO, Frauen-Liebe and Leben.

Eripuit caelo fulmen, sceptrumque tyrannis.
Hij ontrukte den bliksem aan den hemel en den schepter aan de
tirannen.
Vers van Turgot onder Houdon's buste van Benjamin
Franklin, den uitvinder van den bliksemafleider en medestichter der onafhankelijkheid van de V. S. van NoordAmerika.
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Er is een heiligdom van 't hart
Ontziet het stervelingen
Daar woont geweten en gevoel,
Bewustheid van een hooger doel,
En drang naar beter dingen.
BEETS, Sanctum sanctorum.

Er is niets nieuws onder de zon.
PREDIKER I vers 9.

Er is veel kaf onder 't koren.

MATTHEUS 3 vers 12.
LUCAS 3 vers 17.

Erlaubt ist, was gefallt
Geoorloofd is dat wat behaagt.
GOETHE, Torquato Tasso 2, I.

Erlaubt ist, was sich ziemt.
Geoorloofd is datgene wat betamelijk is.
GOETHE, Torquato Tasso 2, I.

Er lebte, nahm ein Weib und starb.
Hij leefde, nam een vrouw en stied.
GELLERT, Der Greis (Fabein und Erzahlungen).

Errare humanum est.
Dwalen is menschelijk.
SENECA DE OUDE, Controv. 4, deel 3.

Ernst ist das Leben.
Ernst is het leven.

SCHILLER, Prolog zu Wallenstein.

Ernst is het leven.
DE GENESTET, Werken, denken, leeren.

Er zahlt die Haupter seiner Lieben
Und sieh ! ihm fehlt kein teures Haupt.
Hij telt de hoofden zijner lievelingen
En zie, geen dierbaar hoofd ontbreekt.
SCHILLER, Das Lied von der Glocke.

Er zij licht en er was licht.

GENESIS I vers 3.

Er zijn geen Pyrenean meer.
Afscheidswoord van Lodewijk XIV van Frankrijk tot zijn
zoon Philps V, uitgeroeperi tot koning van Spanje.
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Er zijn nog rechters to Berlijn.
Zie : Il y a encore des juges

a

Berlin.

Es bildet ein Talent sich in der Stille,
Sich ein Charakter in dem Strom der Welt.
Een talent wordt in stilte gevormd,
Maar een karakter in den stroom der wereld.
GOETHE, Torquato Tasso 1, 2.

Es blinken drei freundliche Sterne
Ins Dunkel des Lebens herein ;
Die Sterne, die funkeln so traulich :
Sie heissen Lied, Liebe and Wein.
Er blinken drie lieflijke sterren
In het donker van 't leven ,
Die sterren, ze vonklen zoo vriendelijk :
Zij heeten Lied, Liefde en Wijn.
TH. KORNER,

Die drei Sterne.

Es braust ein Ruf wie Donnerhall.
Een roepstem galmt als 't dreunen van den donder.
MAX SCHNECKENBURGER, Die Wacht am Rhein.

Es irrt der Mensch, so lang er strebt.
De mensch dwaalt, zoo lang hij streeft.
GOETHE, Faust I, Prolog in Himmel.

Es ist Arznei, nicht Gift, was ich dir reiche.
't Is artsenij, niet gift, wat ik u toereik.
LESSING,

Nathan der Weise I,

2.

Es ist bestimmt in Gottes Rat,
Dass man vom Liebsten, was man hat
Muss scheiden.
Het is bepaald in Godes mad,
Dat men van 't liefste, dat men heeft
Moet scheiden.

E. v. FEUCHTERSLEBEN.

Oorspronkelijk luidde het gedicht :
Es ist bestimmt in Gottes Rat,
Dass man, was man am liebsten hat
Muss meiden.
Het is bepaald in Godes raad,
Dat men 't geen men het liefste heeft,
Moet mijden.
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Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu,
Und wem sie just passieret,
Dem bricht das Herz entzwei.
Het is eene oude geschiedenis,
Maar eeuwig blijft ze nieuw,
En wien ze overkomt,
Dien breekt het hart.
H. HEINE, Buch der Lieder, Lyrisches Intermezzo, 40.

Es ist eine der grOssten Himmelsgaben,
So ein lieb Ding im Arm zu haben.
't Is een der grootste geschenken des Hemels,
Zoo'n lief meisje in zijn arm te hebben.
GOETHE, Faust I, Der Nachbarin Haus.

Es ist kein Verbrechen geliebt zu haben, nosh viel weniger ist es eins, geliebt worden zu sein.
Het is geen misdaad bemind te hebben, en 't is nog veel minder
een misdaad, bemind te zijn geworden.
LESSING, Miss Sarah Sampson 4, 8.

Es kann ja nicht immer so bleiben
Hier enter dem wechselnden Mond.
Het kan niet altijd zoo blijven
Hier in dit ondermaansch gewemel.
KOTZEBUE, Trost beim Scheiden.

Es prafe, wer sich ewig bindet.
Zie : Drum prufe, wer sich -ewig bindet.

Es reden and träumen die Menschen viel
Von besseren kanftigen Tagen ;
Nach einem glacklichen, goldenen Ziel
Sieht man sie rennen and jagen.
Die Welt wird alt and wird wieder jung,
Doch der Mensch hofft immer Verbesserung.
De menschen spreken en droomen veel
Van betere toekomstige dagen.
Naar een gelukkig, een gulden doel
Ziet men hen rennen en jagen.
De wereld wordt oud en wordt weer jong,
Maar de mensch hoopt steeds op verbetering.
S CHILLER, Hoffnung.
Gevleugelde woorden.
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Est modus in rebus, sunt certi denique fines
Quos ultra citraque nequit consistere rectum.
Er is een mast in alle Bingen, er zijn zekere grenzen, buiten en
binnen welke, wat goed is niet kan bestaan.
HORATIUS, Satirae I, 1, io6.

Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen.
Niemand wandelt ongestraft onder palmen.
GOETHE, Die Wahlverwantschaften 2, 7.

Et in Arcadia ego.
Ook ik ben in Arcadie geweest.
Onderschrift eener schilderij van den schilder Schidone,
waarop een paar jonge herders in een lieflijke streek
een doodshoofd, dat op den grond ligt, peinzend beschouwen.

Et je n'ai merite
Ni cet exces d'honneur ni cette indignite.
En ik heb evenmin die buitengewone eer als die verontwaardiging
verdiend.
RACINE, Brittanicus 2, 3.

Et je sais meme sur ce fait,
Bon nombre d'hommes qui soot femmes.
En ik ken zelfs veel mannen, die in dit opzicht vrouwen zijn.
LA FONTAINE, Fables VIII, 6. Les femmes et le secret.

Et ravare Acheron ne la.che pas sa proie.
En de begeerige Acheron laat zijn prooi niet 10S.
RACINE, Phêdre 2, 5.

Et le combat cessa, faute de combattants.
En de strijd hield op, daar er geen strijders meer waren.
CORNEILLE, Cid 4, 3.

(On pense, on pense encore
A celle qu'on adore)
Et l'on revient toujours
A ses premiers amours.
Men keert altijd weer tot zijn eerste liefde terug.
IS0UARD-ETIENNE, Joconde 3, I (Opera, voor het eerst
in 1814 opgevoerd).
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Et par droit de conqueste et par droit de naissance.
En door het recht van verovering en door het recht van geboorte.
L'abbe Cassagne, Henry le grand roy, 3e edit. (1662) bldz. 20.
VOLTAIRE, La Henriade, 1 e zang, 2e regel.

Et voila justement comme on ecrit l'histoire.
En dat is juist de manier, waarop men de geschiedenis schrijft.
VOLTAIRE, Chariot I, 7.

Eureka (spr. uit : Heureka).
Ik heb gevonden. Eerste persoon enkelvoud van het Grieksche werkwoord Eileimsco (Heurisko) = vinden.
Beroemde uitroep van Archimedes, toen hij de wet van 't
soortelijk gewicht ontdekte.

Europa zag, verbaasd, het rljzend wonder wassen,
Het ongekend kleinood, verscholen in moerassen,
Uit wier en dras geweld ; — dat, onbevlekt en schoon,
Welhaast als keurgesteent' zou fonklen aan haar kroon.
TOLLENS, Overwintering op Nova Zembla.

Every inch a king.
Op end'op een koning.
In alle opzichten een koning.
SHAKESPEARE, King Lear 4, 6.

Ex absurdo.
Uit het ongerijmde (bewijzen), d. i. bewijzen, door het tegengestelde aan te semen van 't geen men wil aantoonen en dan het
ongerijmde van 't onderstelde duidelijk te maken.

Ex cath6dra.
Van den stoel (van Petrus) af. Tegenwoordig gewoonlijk gebruikt
van den paus. Uit de hoogte.

Excelsior !
Hooger
Devies van den Staat New-York.

Exëgi monumentum aere perennius.
1k heb een gedenkteeken voleindigd duurzamer dan metaal.
HORATIUS, Oden III, 30, I.
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Ex officio.
Van ambtswege. Ambtshalve.

Experto credite.
Gelooft hem, die het ondervonden heeft.
VERGILIUS, Aeneis

11, 283.

Ex tempore.
Zonder dralen, op staanden voet, voor de vuist (een rede houden,
een gedicht vervaardigen, enz.)

Ex ungue leOnem.
Aan den klauw (herkent men) den leeuw.
(Ontleend aan : Ex ungue leonem pingere.
Naar de klauw den leeuw schilderen).
Alcxus (6 so voor Chr.) volgens Plutarchus. „De defectu
oraculorum" 3.
Phidias (500 voor Chr.) volgens Lucianus „Hermotimus" 54.

E voto (ex voto).
Volgens een gelofte.
Dientengevolge ook : geloftegift.

Faber quisque fortunae suae.
leder is de bewerker van zijn eigen geluk.
Appius bij Sallustius, de republica ordinanda 1, 1.

Fac simile.
„Maak-gelijk". Afdruk van een handteekening.

Fac totu.m.
„Doe-alles." Iemand die allerlei ambten in zich vereenigt.

Faire de la prose sans le savoir.
Proza maken zonder 't to weten.
MOLIERE, Le bourgeois gentilhomme 2,

6.

Fama crescit eiindo.
Het gerucht groeit aan onder het gaan (terwijl het zich verbreidt)..
Naar VERGILIUS, Aenis 4, 175.
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Pama volat.
De faam vliegt (heeft vleugelen).
VERGILIUS, Aeneis 7, 392 vgl. 8, 554.

Faut de la vertu, pas trop n'en faut:
L'exces partout est un (Want.
Er moet wat deugd bijkomen, maar niet al te veel : Overdrijving
schaadt overal.
MONVEL, L'erreur d'un moment I, i.

Favete linguis.
Begunstig (de zaak) door uw tongen , d. i. Zwijg stil. Bij de Romeinen sprak de priester deze woorden bij den aanvang eener
heilige handeling, bijv. bij offeren, waarnemen van hemelteekenen,
raadplegen van 't orakel, opdat niet door een woord van kwade
voorbeteekenis op deze handeling een ongunstige invloed zou
worden uitgeoefend.

Fecit.
( . . .) heeft het gemaakt.
(Op kunstwerken, achter den naam des vervaardigers.)

Felix meritis.
Gelukkig door verdiensten.
Naam van een gebouw aan de Keizersgracht te Amsterdam,
dat vroeger de zetel was van eene maatschappij van
Bien naam, die van 1788 tot i888 bestaan heeft.

Fern im Sild das scheme Spanien.
Ver in 't Zuiden (ligt) het schoone Spanje.
E. GEIBEL, Der Zigeunerbube im Norden.

Festina lente.
Haast u langzaam.
Naar SCETONIUS, Vita Augusti 25.

Fiat!
Het geschiede ! Toegestaan !

Fiat justitia, et pereat mundus.
Vat recht is geschiede, al vergaat de wereld.
Devies van Keizer Ferdinand I volgens Joh. Manlius.
Loci communes, Basilew 1563, II pag. 290.
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Fiat voluntas tua.
Uw wil geschiede.

MATTHEUS

6 vers 1o.

Finis corOnat opus.
Het einde kroont het werk.

OVIDIUS, Heroides, 2, 85.

Fit-il pas mieux que de se plaindre ?
Deed hij niet beter dan dat hij zich beklaagde ?
LA FONTAINE, Fables III, II. Le renard et les raisins.

Fluctuat nec mergitur.
Het wordt geslingerd, maar het zinkt niet.
Devies van de stad Parijs, die een schip in haar wapen
voert.

Food for powder.
Kanonnenvleesch.

SHAKESPEARE,

Henri IV, I, 4,

2.

For Brutus is an honourable man,
So are they all, all honourable men.
Want Brutus is een achtenswaardig man,
En dat zijn ze alien, alien achtenswaarde mannen.
SHAKESPEARE, Julius

Caesar 3, 2.

For forms of government let fools contest :
Whate'er is best administered is best ;
For modes of faith let graceless zealous fight :
His can 't be wrong whose life is in the right.
Laat dwazen kibbelen over regeeringsvormen :
Wat het best bestuurd wordt is het beste ;
Laat godvergeten ijveraars twisten over geloofsopvattingen:
Hij kan niet dwalen, die als rechtschapen mensch leeft.
POPE, Essay on Man II 303.

Fortes fortuna adjuvat.
Het geluk helpt de dapperen.
TERENTIUS, Phormio

I, 4, 25.

Zie ook : Audaces fortuna juvat.

For trust not him that hath once broken faith.
Want vertrouw hem niet, die eens het woord der trouwe gebroken
heeft.
SHAKESPEARE, Henry VI, III, 4, 4.
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Frailty, thy name is woman !
Zwakheid, uw naam is vrouw !
SHAKESPEARE, Hamlet 1, 2.

Freut euch des Lebens,
Weil noch das Lampchen gliiht ;
Pfiticket die Rose,
Eh sie verbliiht !
Schept vreugde in 't leven,
Zoolang het lampje gloeit ;
Plukt de roos,
Eer zij verbloeit !

J. M. USTERE {1793).

Friend after friend departs ;
Who hath not lost a friend ?
There is no union here of hearts,
That finds not here an end.
De eene vriend na de andere gaat heen ;
Wie heeft nooit een vriend verloren ?
Er is hier geen band, die harten bindt,
Welke hier niet verbroken wordt.
MONTGOMERY, Friends.

Frysk bloed, tsjoch op ! wol non ris bruwze in siede
In bounsje throch ues ieren om!
Flean op ! Wy sjonge it baeste lan fen'e ierde,
It Frysce lan fol eare in rom.
Klink den in dawerje fier yn it roun
Dyn Aide eare, o Frysce groun !
Friesch bloed, stuif op, wil nu eens bruisen en koken
En bonzen door onze aderen rond !
Vlieg op ! Wij zingen het beste land van de aarde,
Het Friesche land vol eer en roem.
Klink dan en daver ver in het rond
Uw oude eer, o Friesche grond !
E. H. HALBERTSMA, Frysk Folksliet.

Fiir die Jugend ist das Beste gut genug.
Voor de jeugd is 't beste goed genoeg.
Motto in Magers Lesebuch.
Zie : In der Kunst ist das Beste gut genug.

Filr einen Kammerdiener giebt es keinen Heiden.
Zie : Niemand is groot in de oogen van zijn kamerdiehaar.
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Ga achter ml, Satan !

MARKUS 8

vers 33.

Gaat wat voorzichtig aan, enz.
Zie : Gaet wat voorsichtig aen, enz.

Gaet wat voorsichtig aen, die u te seer verheught!
De rouw sit veeltljds op de slippen van de vreugt.
HUYGHENS,

Raad.

Ga henen en zondig niet meer.
JOHANNES 8

Ga been in vrede.
LUKAS

Ga tot de mieren, glj luiaard.

vers II.

7 vers 50.

SPREUKEN 6

Ga weg achter ml, Satan !

MARKUS 8

vers 6.

vers 33.

Garde-toi, tent que to vivras,
De juger des gens sur la mine.
Wacht u, zoolang gij leeft,
De lieden naar het uiterlijk te beoordeelen.
LA FONTAINE, Fables VI, 5. Le cochet, le chat et le souriceau.

Gedachten zijn tolvrjj.

Zie : Liberx sunt nostrw cogitationes.

Gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt.
EXODUS 20 vers 8.
DEUTERONOMIUM 5

vers 1 2.

't Gedicht
Uit plicht
Gelukt niet licht,
Maar hinkt aan Jzren boeien ;
't Heeft vier,
Noch zwier,
Noch bloei, noch tier
En kruipt in plaats van vloeien.
BILDERDIJK, Hartetonen.
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Gedienstige geesten.

HEBREERS I vers

Geduld is zulk een schoone zaak
Om in een moeielijke taak
Zljn oogwit nit te voeren.
VAN ALPHEN,

14.

Het Geduld.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.
Het Onze-Vader, MATTHEUS 6 vers II.
LUKAS II vers 3.

Geeft den keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is.
MATTHEUS 22

vers 21.

Geen armer Wees op aerde zwerft,
Dan die der Weezen Vader derft.
Der Weezen Vader derft lit niet,
Die Weezen troost in haer verdriet ;
Dies sla uw ooghen op ons neer :
Ons aller Vader troost u weer.
VONDEL, op den linker-zijmuur van het Burgerwees-

huis te Amsterdam, onder eene of beelding.

Geen blijvende plaats hebben.
(Eigenlijk : Geen blijvende stad hebben).
HEBREERS 13

vers 14.

Geen boom en wast op eenen dagh,
Geen boom en valt ten eersten slagh.
CATS,

Sinne- en Minnebeelden.

Geen geld bekore ons jong gemoed.
VAN ALPHEN,

De ware rijkdom.

Geen haan zal er naar kraaien.
Naar MATTHEUS 26 vers 75.

Geen kint den schouwburg lastig zij.
Tabackspijp, bierkan, snoeperij,
Noch geenerley baldadigheit.
Wie anders doet, word uytgeleit.
Opschrift in het portaal van den schouwburg
te Amsterdam.

VONDEL,
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Geen profeet is gederd in zijn eigen land.
LUKAS 4 vers 24.
Zie 00k : MATTHEUS 13 vers 57.
MARKUS 6 vers 4.
JOHANNES 4 vers 44.

Geld, dat stom is.
Zie : Gelt, dat stom is.

Gel& een hert schreeuwt naar de waterstroomen, alzoo
schreeuwt mijne ziel tot U, o God!
PSALM 42

vers 2.

Gel& gij wilt, dat u de menschen doen zullen, doet gij
MATTHEUS 7 vers 12.
hun ook desgelijks.
LUKAS 6

vers 31.

Gel& het gras is ons kortstondig leven.
PSALM 103

vers 8 (Berijmde uitgave).

Geloof.
Zie : Een geloof dat bergen verzetten kan.

Gelt, dat stom is,
Maeckt recht dat krom is.
CATS,

Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt II.

Geluckig is het lant,
Daer 't kind zijn moer verbrant.
VONDEL, Opschrift boven den schoorsteenmantel in de

Regentenkamer van den schouwburg to Amsterdam.

Gelukkig is het land.
Zie : Geluckig is het lant.

Gelukkig hij en vrij en vroed
Die neen durft zeggen, neen.

DE GENESTET, Neen.

Genot der vreugd, hoe uitgelezen,
Is, ongedeeld, van geen waardij.
STARING, De Winterroos.

Genus irritabile vatum.
Het prikkelbare geslacht der dichters.
HORAT1US, Epistolae

II, 2, 102.
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Gevoel, Verbeelding, Heldenmoed,
Tot Oene ondeelbre kracht verbonden,
Te zaam gesmolten tot een gloed,
En door den boezem uitgezonden
Op vleugelen van melody
Om al wat ademt te betooveren,
Om al wat hart heeft te veroveren —
Ziedaar de gaaf der Podzie !
DA COSTA, De gaaf der Poezy.

Gewogen maar te licht bevonden.
DANIEL 5 vers 2 7 .

Gezegend is het land,
Naar 't kind zijn moer verbrand.
Zie : Geluckig is het lant.

Gezondheid is een groote schat.
VAN ALPHEN, De gezondheid.

Gij hadt de H u y g h, en die heb ik gelicht.
J. WESTERBAEN, Op het ontkomen van Hugo de Groot.
Gij Prediker, daar in de lucht,
Hebt gij dan Been woordje voor int ?
Uw rede, als een galmend gerucht,
Rolt ledig mijn ziele voorbt.
DE GENESTET, Leekedichtjes LXV. Een kind der eeuw
onder den preekstoel.

GI schittrende kleuren van Nederlands vlag,
Wat wappert gij fier langs den vloed!
J. P. HEYE, Vlaggelied.

Gij draagt Caesar en zijn lot met u.
Zie : Kaithrecr Tieng xal piiv Ifcri6aeog 'awls,.

Gij zegt : Uw verzen hebben p i t.
1k noem 't een s t e e n, wat daarin zit !
En wien het kraken moog behagen,
'k Zal mijn gebit er niet aan wagen.
BEETS, Steenvruchten.

Gij ziet den splinter in het oog uws broeders, maar den
balk, die in uw oog is, merkt gij niet.
MATTHEUS 7 vers 3.
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Gij zit stof en tot stof zult ge wederkeeren.
GENESIS 3

vers 19.

GO zult den naam des Heeren uws Gods niet Odell&
gebruiken.
Het 3 e van de den geboden.
EXODUS 20 vers 7.
DEUTERONOMIUM 5

vers II.

GI zult geen overspel doen.
Het 7 e van de tien geboden.
EXODUS 20 vers 14.
DEUTERONOMIUM 5 vers 18.

Gb zult geen valsche getuigenis spreken tegen uwen
naaste.
Het 9e van de tien geboden.
EXODUS 20 vers 16.
DEUTERONOMIUM 5 vers 20.

GI zult niet begeeren uws naasten huisvrouw.
Het laatste van de tien geboden.
EXODUS 20 vers 17.
DEUTERONOMIUM 5 vers 21.

GI zult niet doodslaan.
Het 6e van de tien geboden.
EXODUS 20 vers 13.
DEUTERONOMIUM 5 vers

17.

Gli zult niet echtbreken.
Het 7 e van de tien geboden.
EXODUS 20 vers 14.
DEUTERONOMIUM 5 vers

18.

GI zult niet stelen.
Het 8e van de tien geboden.
EXODUS 20 vers 15.
DEUTERONOMIUM 5 vers

19.

GI zult uwen naaste lief hebben als u zelven.
NI ATTREUS 22 vers 39.
MARKUS 12 vers

31.
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(Ha is niet van) gisteren.
JOB 8 vers 9.

Gloria in excelsis Deo.
Eere zij God in den hooge.
LUKAS 2 vers

14.

God doet zilne zon opgaan over boozen en goeden, en
regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
MATTHEUS 5 vers 45.
God heeft een blijmoedigen gever lief.
2 CORINTHIERS 9 vers 7.

God kastijdt dien hij liefheeft,
SPREUKEN 3 vers 12.
HEBREERS 12 vers 6.

God laat zich niet bespotten.
GALATIERS 6 vers 7.

God save our gracious king, (queen.)
Long live our noble king (queen,)
God save the king (queen.)
En gelsch Volkslied.

Gods Almagt wenkte van den troon,
En schiep elk yolk een land ter woon,
Hier vestte z4 een gron.dgebied,
Dat zij ons zelven scheppen liet.
STARING, Holland.

God schiep den mensch naar zijn beeld en gellkenis.
GENESIS I vers 27.

God wit het!
Zie : Dieu le veut !

Goed met kwaad vergelden.
Zie : Kwaad met kwaad vergelden.

Gouden appelen op zilveren schalen.
Zie : Een rede op zijn pas uitgesproken.

Gratias (tibi ago)!
(Ik zeg u) dank ! 1k dank u !

78

Greift nur hinein ins voile Menschenleben!
Ein jeder lebt's ; nicht vielen ist 's bekannt,
Und wo ihr's packt, da ist's interessant.
Doe maar een greep in 't voile menschenleven !
Een ieder leeft het , niet velen is 't bekend,
En waar ge 't pakt, daar is 't belangwekkend.
GOETHE, Faust I, Vorspiel auf dem Theater.

(De) Grootvorst van Europa's stroomen (d. i. de Rijn).
E. A.

BORGER, Aan

den Rijn.

Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo.
De droppel holt den steen uit, niet door geweld, maar door veelvuldig vallen.
CHOERILOS VAN SAMOS, t 40a V. Chr.
Zie ook : Het water holt een harden steen.

Gygesring.
Volgens Plato en Cicero een ring door den herder Gyges
op fabelachtige wijze gevonden. Deze ring maakte hem
onzichtbaar.

Haast ben je nu niet meer Benjamin,
Dan neemt een ander je plaatsjen in,
Win lieve, kleine jongen!
DE GENESTET,

Benjamin-af.

Habent sua fata libelli.
De boeken hebben hun lot.
TERENTIANUS MAURUS, De

literis, syllabis, metris 258.

Haestige spoet
Is selden goet.
CATS, Spiegel van den ouden en den nieuwen tijt 1.

Hail, Columbia, happy land !
Heil, Columbia, gelukkig land !
Hail, Columbia.
(Amerikaansch Volkslied).

HOPKINSON,

Hanc veniam petinuisque damasque vicissim.
Dit recht eischen wij zelf en staan wij op onze beurt toe.
HORATIUS, Ars poetics II.
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Hannibal ad portas.
Hannibal (staat) voor de poorten.
CICERO, De finibus bonorum et malorum 4, 9, 22.

Hazen, die to bergen rjzen.
Zie : Job 4 vers 15.

Heb God lief boven alles, en uwen naaste als u zelven.
MATTHEUS 22 vers 37 tot 39.
MARKUS 12 vers 30 en 31.

Heb je van de Zilveren vloot wel gehoord,
De Zilveren vloot van Spanje ?
J. P. HEYE. Een triomfantelijk lied van de zilvervloot.

Hebt uwe vtanden lief.
MATTHEUS 5 vers 44.

Heden root,
Morgen Boot.
CATS, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt.

Heden zult gij met mtj in het paradijs zijn.
Het tweede der zeven kruiswoorden van Jezus.
LUKAS 23 vers 43.

Heel de wereld is tooneel;
En mannen, vrouwen, alien, enkel spelers.
Zij komen op en treden weder af;
En elk vervult in 't leven vele rollers,
In zeven. levenstrappen.
SHAKESPEARE, As you like it.
Vertaling van Burgersdijk.
Zie ook : All the world's a stage.
De weerelt is een speeltooneel.
De wereld is niet dan een groot tooneel.

Heemskerk, die dwars door 't Is en 't ijzer darde streven,
Liet de eer aan 't land, hier 't lijf en voor Gibraltar 't leven.
P. C. HOOFT, Grafschrift op Jacob van Heemskerk.
Heiligh, heiligh, noch eens heiligh,
Driemael heiligh; eer zij Godt!
Buiten Godt is 't nergens veiligh,
Heiligh is het hoogh gebodt.
VONDEL, Lucifer, I, slot van de rei.
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Helaas! helaas ! hoe vlieden onze dagen,
Hoe spoedt zich ieder uur met onzen luister heen!
Hoe flauwe vreugd, hoe bittre plagen,
Hoe min vermaak, hoe veel geween !
W. VAN HAREN,

Het menschelijk Leven.

Helpt nu u self, soo helpt u Godt
Uyt der tyrannen bandt en slot
Benaude Nederlanden!
Helpt nu u self (Geuzenliedboek).
Zie ook : Aide-toi, le Ciel t'aidera.

Hervormd Amsterdam ! gij gelukkige moeder
Der fiere gemeent die u glansrijk herschiep,
Bleek immer uw menschlijkheid vromer of vroeder
Dan toen Al 't Huis Jacobs het wellekom riep ;
Dan toen Ge, voor eigen behoud nog to velde,
Verdrukten hun leed vast in liefde vergoldt,
Tot straks in 't hoezee dat uw zege vermeldde
De hulde van 't ridderlijk Israel smolt ?
POTGIETER,

Isaac da Costa.

Herz, mein Herz, warum so traurig ?
Und was soli das Ach and Weh ?
Hart, mijn hart, waarom zoo treurig ?
En wat beduidt dat Ach en Wee ?
JOHANN RUDOLF WIJSS D. J. (I

785-5830).

Het bankroet der wetenschap.
Zie : La banqueroute de la science.

Het beste is goed genoeg.
Zie : In der Kunst ist das Beste gut genug,
en : Fur die Jugend ist das Beste gut genug.

Het daghet in den Oosten,
Het lichtet overal.
Het daghet in den Oosten (Antwerpsch liedboek). Middeleeuwsch lied.

Het Danaidenvat.
Zie : 't Danaidenvat vullen.
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Het doel heiligt de middelen.
Deze woorden, volgens sommigen de grondstelling der
Jezuieten, zijn echter in hunne werken in dezen vorm
niet to vinden.

Het eerst den steen op iemand werpen.
JOHANNES 8 vers 7.

Het eind der wijsheid
Blijkt altoos meer :
WO weten weinig —
fie weinig, Heer !
DE GENESTET, Leekedichtjes CXIII, Peinzensmoede.

Het einde kroont het werk.
Zie : Finis coronat opus.

Het geld, dat stom is.
Zie : Gelt, dat stom is.

Het geloof, dat bergen verzetten kan.
Zie : Een geloof, dat bergen verzetten kan.

Het gouden kalf aanbidden.
EXODUS 3 2.

Het hart des menschen overdenkt zijnen weg, maar de
Heer stuurt zijnen gang.
SPREUKEN , 1 6 vers 9.

Het hemd is nader dan de rok.
Zie : Tunica propior pallio est.

Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten
Erbarremt over mij en mijn benaeude vesten
En arme burgery.
VONDEL, Gijsbrecht van Aemstel I, Eerste regels.
(In de uitgaven van 1659 en later leest men : „langen
leste" en „veste".)

Het is al boter tot den boom,
Men zingt al PAIS en VRE.
VONDEL, De Leeuwendal ars, laatste regels.
Gevleugelde woorden.

6

82

Het is goed riemen snijden, enz.
Zie : 't is goed breede riemen snijden, enz.

Het is lichter dat een kernel ga door het oog van een
naald, dan dat een rijke inga in het koninkrijk Gods.
MATTHEUS 19 vers

24.

Het is niet goed, dat de mensch alleen zj.
GENESIS 2

vers 18.

Het is u hard de verzenen tegen de prikkels te slaan.
HANDELINGEN

26 vers 14.

Het is volbracht.
Het zesde der zeven kruiswoorden van Jezus.
JOHANNES 19

vers 30.

Het is zaliger te geven dan te ontvangen.
HANDELENGEN 20

vers 35.

Het kaf van 't koren scheiden.
MATTHEUS

3 vers 12.

Het koninkrjjk Gods is binnen ulieden.
LUCAS 17

vers 21.

Het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar
in kracht.
1 CORINTHIERS 4

vers 20.

Het land van belofte.
DEUTERONOMIUM 8 vers
HEBREERS I I vers 9.

7 tot 9.

Het recht buigen, verdraaien.
Naar DEUTERONOMIUM 24 vers 17.
DEUTERONOMIUM 27 vers 19.
JOB 34 vers 12, en vele andere plaatsen.

Het roode spook.
Zie : Le spectre rouge.

Het spel heeft ook zijn tld, wanneer 't de tijd gehengt.
't Vermaeckelijk en nut wort hier van pas gemengt.
VONDEL, Schouwburg-rijm.
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He thinks too much : such men are dangerous.
Hij denkt to veel : zulke menschen zijn gevaarlijk.
SHAKESPEARE, Julius Cesar I, 2.

Het uitverkoren yolk.
De Joden.

PSALM 105 vers 43.
2 MACC. 5 vers 19.

Het vijfde rad aan den wagen.
Deze zegswijze is ontleend aan Herbort von Fritzlar's Liet
von Troye 83 : „so zele man mich zem fanften Rade."

Het vleesch is zwak.
Zie : De geest is wel gewillig.

Het water holt een harden Steen,
En dat maer door den tilt alleen.
CATS, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt.
Zie : Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadêndo.

Het zij ghy speelt voor stom, of spreeckt,
Let altijd in wat kleed ghy steeckt.
VONDEL, Schouwburg-rijm.

Het zwaard van Damocles.
Zie : Zwaard van Damocles.

He was not of one age, but for all times.
Hij was niet een man van een enkele eeuw, maar een man voor
alle tijden.
JOHNSON in een gedicht aan Shakespeare in de eerste foliouitgave van Shakespeare's werken. Londen 1623.

Hier heeft de wintervorst zijn zetel opgeslagen ;
Hier is zijn erf, zijn rijk! hier zijn geen lentedagen.
't Van ver genaderd Licht, dat door den nevel schiet,
Moog lekken aan de sneeuw, maar deert den ijsklomp niet.
Een altoos grauwe lucht weegt drukkende op de stranden;
Hier houdt geen sterv'ling 't uit ; hier komt geen Noorman landen ;
Geen andre plek op aard, hoe karig ook bedeeid,
Is zoo ellendig naakt, zoo arm aan groei en teelt.
TOLLENS, Overwintering op Nova-Zembla.
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Hier ligt Poot :
Hij is dood.
Grafschrift op Poot.
G. VAN DER LINDE JZN., Uit de gedichten van den
Schoolmeester.

Hier sta ik ! ik kan niet anders, God helpe mij ! Amen.
April 1521 voor den Rijksdag te Worms.
Zie de aanteekening bij : Hier stehe ich, enz.

LUTHER, 18

Hier stehe ich! ich kann nicht anders. Gott helfe mir !
Amen.
Hier sta ik ! ik kan niet anders. God helpe mij ! Amen.
LUTHER, 18 April 1521 voor den Rijksdag te Worms.
Volgens Burkhardt : Ober die Glaubwiirdigkeit der Lutherschen Antwort : Hier stehe ich, u. s. w. in het werk
Theolog. Studien and Kritiken von Hundeshagen unct
Riehm (1869) III 517 heeft Luther overeenkomstig het
toenmalige spraakgebruik alleen de woorden : „Gott helfe
mir, Amen !" gesproken.

Hier treurt het Weeskint met gedult,
Dat arm is zonder zijne schult,
En in zijn armoe moet vergaen,
Indien ghy 't weighert by te staen.
Zoo ghy gezeghent zijt van Godt,
Vertroost ons uit uw overschot.
VONDEL, op

den rechter-zijmuur van het weeshuis te Amsterdam, onder eene gebeeldhouwde of beelding van een
Weeskind.

Hier zit natuur in rouw, den doodstooi om de leden ;
't Is alles leeg, en stil, en onbezield, en naar.
Aileen een enkle meeuw vliegt hongrig hier en daar ;
Aileen een enkle klip, nog uit de sneeuw geheven,
Vertoont een valen den, die loover heeft noch leven;
Aileen een zware klomp, die door de scherven kruit,
Geeft in dit zwijgend graf een donderdof geluid.
TOLLENS, Overwintering op Nova-Zembla.

Hij, die al wat Hij formeerde.
Zie : Wie kan al de starren meten.
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t Hrigend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frissche waterstroomen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
PSALM 42 vers I.

HO redeneert niet, hij die bidt! Die redeneert,
HiJ bidt niet, of hij doet zoo 't een als aer verkeerd.
DE GENESTET, Bidden.

Hinc illae lacrimae.
Vandaar die tranen.
TERENTIUS, Andria I, I, 99.

Hoc volo, sic kibeo; sit pro ratione voluntas.
Dit is mijn wil, zoo beveel ik het , mijn wil gelde voor reden.
JUVENALIS, Satir 6, 223.

HOdie mihi, cras tibi.
Heden mij, morgen u. Heden is 't mijn beurt, morgen de uwe.

Hoe dankbaar is mjjn kleine hond
Voor beentjes en voor brood.
VAN ALPHEN, Het hondje.

Hoe genoeglyk rolt het leven
Des gerusten Lantmans heen,
Die zijn zaligh lot, hoe kleen,
Om geen koningskroon zou geven!
Laege rust braveert den lof
Van het hoogste koningshof.
PooT, Akkerleven.

Hoe kan een beest zoo dankbaar zljn.
VAN ALPHEN, Het hondje.
(Eigenlijk :

Maar kan een beest zoo dankbaar zijn).

Hoe komt, doorluchte Drost, dat elck van Godtsdienst
roemt,
En onrecht en gewelt met dezen naem verbloemt,
Als waer die zaeck in schijn en tongeklanck gelegen?
Of zou 't geen Godtsdienst ztn, rechtvaerdigheit te plegen,
Maar sling en rechts te staen naer allerhande goet?
Godt voeren in den mont; de valscheit in 't gemoedt?
VONDEL, Roskam, Aen den Heer Hooft, Drost van Muiden.

86

Hoe zalig, wien eens jongenskiel
Nog om de schoudren glijdt.
BEETS (Hildebrand) Camera Obscura, Jongens, naar Way.

(Zie : Wie glucklich, wenn das Knabenkleid,
Noch urn die Schultern fliegt.)

Hoe zou ik u vergeten, o Jeruzalem.
Zie : Indien ik u vergeet o Jeruzalem.

Homerisch gelach.
Uitbundig gelach ontstaan door 't komisch optreden van
den kreupelen Hephaestos (Vulcanus), na een twist op
den Olympus.
Zie : Horn. Iliados I, 599 en Odyssea 8, 326 ; 20, 346.

Homo propOnit, sed Deus disponit.
De mensch wikt, God beschikt.
Vgl. SPREUKEN 16 vers 9.
Homo sum; humâni nil a me alienum puto.
Ik ben een mensch : niets menschelijks acht ik mij vreemd.
TERENTIUS, Heautontimorumenos I 1,25.

Honneur et patrie.
Eer en vaderland.
Devies der ridderorde van het Legioen van Eer.

Honny soit qui mai y pense.
Schande over hem, die er kwaad van denkt.
Devies van de ridderorde van den Kouseband, ingesteld
door koning Eduard III van Engeland.

Hoog, omhoog, het hart naar boven!
Hier beneden is het niet.

Evangelisch gezang 43 vers 1.

flora rult.
De tijd snelt voort.
Zinspreuk van Hugo de Groot.

Hosannah!
Heer, help hem ! Hij leve !
MATTHEUS 21 vers 9 en
MARCUS II vers 9.
JOHANNES 12 vers 13.

15.
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I awoke one morning and found myself famous.
lk ontwaakte op zekeren morgen en vond dat ik beroemd was.
Uit het dagboek van Byron (1783-1824) met betrekking
tot het onverwachte succes, dat de beide eerste zangen
van Childe Harold hem bezorgd hadden.

Ich bin es miide fiber Sklaven zu herrschen.
Ik ben het moede over slaven to heerschen.
Woorden uit een kabinetsorder van Frederik den Grooten
(1785).
ED. VEHSE, Preussen IV, 175.

Ich sei, gewahrt mir die Bitte,
In eurem Bunde der dritte.
Sta mij toe, dat ik de derde in uw verbond worde. (Gewoonlijk citeert men slechts : Der dritte im Bunde.)
SCHILLER, Die Burgschaft.

leder dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
MATTHEUS 6 vers

34.

lets met den mantel der liefde bedekken.
Zie : Met den mantel der liefde bedekken.

Iedere goede boom brengt goede vruchten voort en iedere
kwade boom brengt kwade vruchten voort.
MATTHEUS 7 vers 17.

Iemand kolen vuurs op het hoofd hoopen.
SPREUKEN 25 vers 22.
ROMEINEN 12 vers 20.

Iemand lief hebben als zijn oogappel.
DEUTERONOMIUM 32 vers M.

lets van de daken prediken.
MATTHEUS I0 vers 27.
LUCAS 12 vers 3.

If you wish a thing to be well done,
You must do it yourself, you must not leave it to others.
Als gij jets goed gedaan wilt hebben, moet ge 't zelf doen, moet ge
't niet aan anderen overlaten.
LONGFELLOW, The courtship of Miles Standish II.
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Ignoramus. Ignorabimus.
Wij weten niet. Wij zullen 't nooit weten.
Dit is een gevleugeld woord geworden sedert Prof. du
Bois-Reymond in 1881 zijne rede over de zeven wereldraadselen met de woorden Ignorabimus, d. i. wij zullen
nooit weten, besloot.

IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid.
PREDIKER I vers 2.
PREDIKER 12 vers 8.

Ik ben de deur der schapen.
JOHANNES I0 vers 7.

Ik ben de goede herder.
JOHANNES I0 vers 14.

Ik ben de opstanding en het leven.
JOHANNES II vers 25.

Ik ben de weg en de waarheid en het leven.
JOHANNES 14 vers 6.

Ik ben een kind,
Van God bemind,
En tot geluk geschapen.
VAN ALPHEN, Het kinderlijk geluk.

Ik ben geen zoon der laauwe Westerstranden !
Pqn vaderland is daar de Zon ontwaakt!
En als de gloed der Libyaansche zanden,
Zoo is de dorst naar Dichtkunst, die my blaakt!
DA COSTA, Inleiding tot de Hymne Voorzieni gh e i d.

Ik ben het brood des levens.
JOHANNES 6 vers 48.

Ik ben het licht der wereld; wie mij volgt zal in de
duisternis niet wandelen.
JOHANNES 8 vers 12.

1k ben het moede over slaven to heerschen.,
Zie : Ich bin es mode, fiber Sklaven zu herrschen.
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Ili heb den goeden strijd gestreden.
2 TIMOTHEUS 4 vers 7.

1k heb een dag verloren.
Zie : Diem perdidi.

Ili heb een vriend met ijz'ren hand,
En koel gebiedend oog.
DE GENESTET, De beste Vriend.

Ili heb in alle dingen ruste gezocht, maar die nergens
gevonden als in een hoekje met een boekje.
THOMAS A KEMPIS, schrijver van de Navolging van Christus.
Zie ook : In angello cum libello.

De Navolging van Christus van Thomas a
Kempis, nieuwe uitgave naar het Latijn door J. P.
Hasebroek, inleiding, blz. 14, werd deze spreuk onder

Volgens

eene oude beeltenis van dien schrijver aangetroffen.

Ili hef mijne oogen op naar de bergen, vanwaar mijne
hulp komen zal.
PSALM 121 vers I.

Ili kan het met -am yroomheid
Niet vinden op den duur :
Zil kljkt me veel te deftig,
Zij kijkt me veel te zuur!
DE GENESTET, Vroomheid.

Ili kwam, ik zag, ik overwon.
Zie : Veni, vidi, vici.

1k wasch mijne handen in onschuld.
M ATTHEIJS 27 vers 24.

Il est avec le ciel des accommodements.
Il est des accommodements, mème avec le del.
Zelfs met den Hemel kan men wel eens tot een schikking komen.
Eigenlijk : Le del defend, de vrai, certains contentements.
Mais it est avec lui des accommodements.
De Hemel verbiedt, wel is waar, de bevrediging van sommige begeerten, maar men kan zelfs met den Hemel
wel tot een schikking komen.
MOLIERE, Tartuffe 4, 5.
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Il est pen de distance de la roche Tarpdienne au Capitole.
Er ligt slechts een korte afstand tusschen de Tarpeische rots en het
Kapitool — Zelfs een senator (De senatoren vergaderden op 't
Kapitool) kan ter dood gebracht worden. (Van de Tarpeische rots
geworpen worden.)
MIRABEAU, 22 Mei 1790.

Il fallait un calculateur, ce fnt nn danseur qui l'obtint.
Men moest een rekenaar hebben en een danser kreeg de plaats.
BEAUMARCHAIS, Le Mariage de Figaro 5, 3.

Il faut, autant qu'on pent, obliger tout le monde:
On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
Men moet, zoo veel men kan, iedereen verplichten.
Men heeft dikwijls zijne minderen noodig.
LA FONTAINE, Fables II, II en 12. Le lion et le rat et
la colombe et la fourmi.

Il faut bonne mënioire, apres qu'on a menti.
Een leugenaar moet een goed geheugen hebben.
CORNEILLE, Le

menteur 4, 5.

Ii faut qu'une porte soit ouverte ou fermee.
Een deur moet open of dicht zijn.
ALFRED DE MUSSET. Titel van een klein comediestukje.

Ilias malorum.
Een Ilias van plagen. Een zeer groote menigte van rampen.
CICERO, Epistulze ad Atticum 8, II, 3.

Ilias post Homerum.
Eene Ilias na Homerus. Lets geheel overtolligs.

Il jura, mais un pen tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Zie : Le corbeau, honteux et confus.

Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait
mis par terre.
Men moet de huid niet verkoopen voor men den beer geschoten heeft.
LA FONTAINE, Fables V, 20, L'ours et les deux compagnons.
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Ii n'est pas necessaire de tenir les choses pour en
raisonner.
Het is niet noodig de dingen te weten, om er over te redeneeren.
BEAUMARCHAIS, Mariage de Figaro 5, 4.

Il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi.
't Is niet altijd goed een hoog ambt te bekleeden.
LA FONTAINE, Fables I, 4. Les deux mulets.

Il nous fact du nouveau, n'en filt it plus au monde.
Wij moeten nieuws hebben, al was er geen nieuws meer op de
wereld.
LA FONTAINE, Clymene 36.

I/ n'y a plus d'enfants.
Er zijn geen kinderen meer.
MOLIERE, Le malade imaginaire 2, 2.

Il n'y a plus de Pyrenees.
Er zijn geen Pyreneeer. meer !
Afscheidswoord van Lodewijk XIV van Frankrijk tot zijn
zoon Philips V, uitgeroepen tot koning van Spanje.
Volgens Claude Augê, Petit Larousse illustre, Paris 1906,
blz. 1542, is dit woord niet historisch. Aileen zou de
Spaansche gezant aan het Fransche hof nadat Lodewijks
kleinzoon Philips V den Spaanschen troon beklommen
had, hebben uitgeroepen : „Les Pyrenees soot abimes."
(De Pyreneeen zijn weggevallen.)

Il n'y a que le premier pas qui collte.
Aileen de eerste stap kost moeite.
Mad. du Deffand tot kardinaal Polignac, toen deze op de
lengte van den weg wees, welke de heilige Dionysius,
na zijne onthoofding op den heuvel van Montmartre met
zijn hoofd in de handen aflegde om te Saint Denis te
komen.
GASTON MAUGRAS, Trois mois a la cour de Frederic.
Lettres inêdites de d'Alembert, Paris 1886, page 28.

Il n'y a rien de change en France, it n'y a qu'un Francais de plus.
Er is in Frankrijk niets veranderd, slechts is er een Franschman meer.
Karel X, koning van Frankrijk bij zijn troonsbestijging
(Waarschijnlijk niet historisch - Zie : Revue contem-

92
poraine, 15 Febr. 1854, blz. 53 en Revue retrospective,
2 serie, tome 9, page 459).

Ds brillaient par leur absence.
Zij schitterden door hunne afwezigheid.
M. J. CHEMIER, Tibère 1, I.
Zie : Prfulgebant, quod non visebantur.

Il se faut entr'aider; c'est la loi de nature.
We moeten elkaar helpen, dat is de wet der natuur.
LA FONTAINE, Fables VIII, 17. L'Ane et le chien.

Its n'ont rien appris, ni rien oublie.
Zij hebben niets geleerd en niets vergeten.
Memoires et correspondance de Mallet du Pan, recueillis et
mis en ordre par M. A. Sayous. Paris 1851 II, page 197.
(Deze woorden worden dikwijls ten onrechte aan Talleyrand toegeschreven. Vooral ten aanzien van de Bourbons
in Frankrijk na 1830 worden zij veel gebruikt.)

Es sont passes, ces jours de fete.
Ze zijn voorbij, die feestdagen.
ANSEAUME,

Le tableau parlant (Opera) 5.

Il vaut mieux perdre un bon mot qu'un ami.
't Is beter eene aardigheid dan een vriend prijs te geven.
BOILEAU, Satires

9,

22.

Il y a encore des juges a. Berlin.
Er zijn nog rechters in Berlijn.
ANDRIEUX, Le meunier de Sans-souci.
(Eigenlijk luidt de regel : Oui, si nous n'avions pas des
juges a Berlin ! Niet historisch volgens Dr. Zimmerman,

Ueber Friedrich den Grossen and mein Unterredungen mit ihm, Leipzig 1788, blz. 222).

In Abrahams schoot.
In zaligen toestand.
Toespeling op de gewoonte der Oosterlingen om bij den
maaltijd aan te liggen op rustbedden, waarbij het hoofd
van den een rustte of rusten kon tegen de borst van
zijn buurman.
LUCAS 16 vers 22 en 23,
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In angello cum libello.
In een hoeksken met een boeksken.
THOMAS A KEMPIS.
Zie ook : Ik heb in alle dingen ruste gezocht, enz.

In beperking toont zich de meester.
Zie : In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister.

In case.
In 't geval. In 't onderhavige geval.

Incidis in Scyllam, cupiens vitare Charybdim.
Gij vervalt in Scylla, terwijl gij Charybdis wenscht te vermijden.
PHILIPPE GUALTHIER DE LILLE (circa 1400), Alexandreis 5, 301.
Zie ook : Van Scylla op Charybis vervallen.

Incredibile dictu,
Ongelooflijk om te zeggen. 't Klinkt ongelooflijk.

In de beperking toont zich de meester.
Zie : In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister.

In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister.
GOETHE'S sonnet : Was wir bringen. Vorspiel bei ErOffnung des neuen Schauspielhauses zu Lauchstadt, 26 Juni
1802, x9 Auftritt.

In der Kunst, ist das Beste gut genug.
In de Kunst is 't beste goed genoeg.
GOETHE, Italienische Reise, Neapel, Brief van 3 Maart
1787 aan 't einde.
Zie ook : Fur die Jugend ist das Beste gut genug.

Indien de Heer wil en wij Leven, zoo zullen wij dit of
dat doen.
JACOBUS 4 vers 15.

Indien het mogelijk is, zooveel in u is, houdt vrede met
alle menschen.
ROMEINEN 12 vers 18.

Indien ik u vergeet o Jeruzalem, zoo vergete mijne
rechterhand zich zelve.
PSALM 137 vers 5.
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In dit ondermaansch gewemel
Zoekt ieder op aard een Hemel,
Doch meestal —
Helaas! — overal,
Behalve waar hij zoo iets vinden zal.
G. VAN DER LINDE JZN, Het paard. Uit de gedichten
van den schoolmeester.

In dit teeken zult gij overwinnen.
Zie : In hoc signo vinces.

In dubio.
In twijfel.

In een hoekje met een boekje.
Zie : In angello cum libello.
Ik heb in alle dingen ruste gezocht, enz.

In extenso.
In zijne voile uitgebreidheid.

In extrdmis (momentis).
In de laatste oogenblikken. Op 't punt van to sterven.

In Geldsachen Wirt die Gemlitlichkeit auf.
Juister : Bei Geldfragen hurt die Gemutlichkeit auf.
Zie aldaar.

In het huis mtns Vaders zijn vele woningen.
JOHANNES 14 vers 2.

In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten.
GENESIS 3 vers 19.
In hoc signo vinces.
In dit teeken zult gij overwinnen.
EUSEBIUS, Vita Constantini I, 28 verhaalt, dat Constantijn
de Groote, toen hij optrok tegen Maxentius, die met
hem naar de keizerlijke waardigheid dong, een kruis in
de wolken zag, met de woorden : iv ramp vixec (Latijn :
In hoc signo vinces.) Met het kruis in zijn standaard
behaalde Constantijn dan ook de overwinning, hetgeen
van grooten invloed was op zijn gunstige gezindheid
jegens het christendom.
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In loco.
Op de plaats (waar iets gebeurd is), bijv. : een onderzoek in loco
instellen.

In medias res.
Zie : Medias in res.

In meinem Staate kann jeder nach seiner Facon selig
werden.
In mijn staat kan elk op zijn eigen manier zalig worden.
Frederik de Groote in 1740 in een schrijven aan den
staatsminister von Brand en den president van 't consistorie von Reichenbach. (De koning schreef eigenlijk :
Hier muss ein jeder nach seiner Facon selig werden).
BtscHING, Charakter Friedrichs II, KOnigs von Preussen,
Halle 1788, blz. 118.

In memoriam.
Ter gedachtenis.

In naam van Oranje, doe open de poort!
Een liedje van Koppestok den Veerman. Nederl. Volksliederenboek der M. t. N. v. 't A.

In partibus (infidelium).
In 't land der ongeloovigen, d. i. bisschop in een land, dat hoofdzakelijk door niet-geloovigen wordt bewoond. Wordt ook voor
een „bisschop titulair" gebruikt.

Insulinde.
Naam door Multatuli aan ooze Oost gegeven, aan het einde van
zijn Max Havelaar.

Inter arma silent leges.
Onder de wapenen zwijgen de wetten. Tijdens den oorlog zijn de
wetten krachteloos.
CICERO, Oratio pro Milone, 4. DD.

In the days of my youth I remembered my God!
And he hath not forgotten my age.
In de dagen mijner jeugd dacht ik aan mijn God !
En hij heeft mij in mijn ouderdom niet vergeten.
SOUTH.EY, The old man's comforts.
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Into each life some rain must fall.
Zie : Thy fate is the common fate of all.

IntrOite, nam et hic dii sunt.
Treedt binnen, want ook Kier zijn goden.
Volgens Aristoteles, de part. animal I, 5.

In usum Delphini.
Ten gebruike van den dauphin.
Zoo heetten de uitgaven der Latijnsche klassieken, die
onder weglating van de aanstootelijke plaatsen op last
van Lodewijk XIV voor den kroonprins vervaardigd
werden.
In onzen tijd gebruikt voor allerlei verminkingen van
letterkundige .producten.

In vino veritas.
In den wijn is de waarheid.

In zak en assche zitten.
In droefenis zijn.

ESTHER 4 vers 3.
JESAJA 5 8 vers 5.
DANIEL 9 vers 3.
MATTHEUS II vers 2I.

Io vivat! io vivat!
Nostrorum sanitas!
Hoc est amoris poculum,
Doloris est antidotum,
Io vivat! io vivat!
Nostrorum sanitas!
Io vivat ! Io vivat !
Op de gezondheid der onzen !
Dit is der liefde beker,
Dit is een tegengif tegen de smart,
Io vivat ! Io vivat !
Op de gezondheid der onzen !
Io Vivat (Bekend Studentenlied).
(Jo beteekend ongeveer hetzelfde als ons Hoezee).

Ipse digit.
Hijzelf heeft het gezegd. AirrOg gTo! (spr. uit : autos eft).
Met deze uitdrukking meenden Pythagoras' leerlingen hunne
beweringen to kunnen staven.
CICERO, De natura deorum I, 5, To.
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Ira furor brevis est.
Toorn is eene kortstondige razernij.
HORATIIJS, Epistolx

I, 2, 62.

't Is God geklaagd.
Zie : i Samuel 7 vers 2.

't Is goet breede riemen snijden uyt een andermans leer.
CATS,

Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt.

It is a wise father that knows his own child.
't Is een wijs vader, die zijn eigen kind kent.
SHAKESPEARE, Merchant of Venice 2, 2.

It is mei sizzen net to dwaen.
Het is met zeggen niet te doen.
Dit spreekwoord, dat in Friesland nog in den mond van
het yolk voortleeft, is afkomstig van „Groote Watse",
een neef van den bekenden „Groote Pier".
WALING DIJKSTRA. Uit Frieslands Volksleven van vroeger
en later I, 6o.

J'accuse.
1k

beschuldig.
Titel van een hoofdartikel van Emil Zola in „PAurore"
van 13 Januari 1898, waarin deze de tegenstanders van
den Franschen officier Alfred Dreyfus, die van landverraad beschuldigd werd, aanvalt.

Jacta 6.16a est.
De teerling is geworpen.
SIJETONIUS, Vita Czesaris 32.
Woorden van Caesar bij 't overtrekken van den Rubicon,
een riviertje, dat Italic van Cisalpijnsch Gallic scheidde.
leder Romeinsch veldheer, die van het noorden kwam,
moest volgens een wet, zijne troepen afdanken, eer hij
den Rubicon overtrok. Door deze wet te overtreden,
verklaarde Cesar dus a. h. w. den oorlog aan den senaat
van Rome.
Zie ook : Jacta est alea.

Jacta est aka.
De

teerling is geworpen.
Devies van Ulrich von Hutten.
Zie ook : Jacta alea est.

Gevieugelde woorden.

7
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Jantje zag eens pruimen hangen
0! als eieren zoo groot.
't Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,
Schoon zijn vader 't hem verbood.
VAN ALPHEN, De pruimenboom.

J'appelle tin chat tin chat et Rolet tin fripon.
Ik noem een kat, een kat en Rolet een schurk. (Ik noem het kind
bij zijn waren naam.)
BOILEAU, Satires

I,

52.

Je chante ce heros qui regna stir la France
Et par droit de conqueste et par droit de naissance.
Ik bezing dien held, die over Frankrijk regeerde
En door 't recht van verovering, en door 't recht van geboorte.
VOLTAIRE, Henriade, zang I, regel I en 2.
Zie ook : Et par droit de conqueste et par droit de
naissance.
(Tegenwoordig vervangt men in dit citaat de voormalige
spelling conqueste gewoonlijk door co n que t e.)

Je desire que mes cendres reposent stir les bords de la
Seine, au milieu de ce peuple francais que j'ai taut aime.
Ik wensch, dat mijne asch zal rusten aan de oevers van de Seine,
te -midden van dat Fransche yolk, dat ik zoozeer heb liefgehad.
Opschrift boven den toegang tot de crypte achter 't Hotel
der Invaliden te Parijs, waar Napoleon I begraven ligt.
(De woorden zijn ontleend aan 's Keizers testament.)

Je maintiendrai.
Ik zal handhaven.
Devies van 't Huis van Oranje-Nassau, van de Orde van
de Eikenkroon en van de Orde van den Gouden Leeuw
van Nassau.

Je n'ai merite ni cet exces d'honneur, ni cette indignite.
Zie : Et je n'ai maite, etc.

Je prends mon bien oil je le trouve.
Ik neem mijn goed, waar ik het vind.
(Oorspronkelijk : Je reprends (ik herneem) mon bien oil je
le trouve).
MOLiERE, volgens Grimarest, Vie de Moliere. Paris 1705,
blz. 13.
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Jeruzalem, hoe zou ik U vergeten.
PSALM 137

vers 5.

Je veux que le dimanche chaque paysan ait sa poule au pot.
Ik wil dat ieder boer des Zondags een kip in den pot zal hebben.
HENDRIK IV, koning van Frankrijk.
(Volgens Hardouin de Peraxe's Geschiedenis van Hendrik den Grooten, Aanhangsel, Merkwaardige gezegden).

Job.

Zie : Zoo arm als Job.

Jobsbode, Jobstijding.
JOB I

vers 14-19.

John Bull.
Eigennaam ter aanduiding van het Engelsche yolk.
Naam van den hoforganist, die in I 6o5 het Engelsche
volkslied God save the king componeerde.
Naam aan een politieke satire van Arbuthnot (1675-1735),
getiteld History of John Bull, ontleend.
Titel van een tooneelstuk van George Caimans (1805)
Door het laatste vooral is de naam populair geworden.

Jonathan.

Zie : Brother Jonathan.

Jozef.

Zie : Zoo kuisch als Jozef.
GENESIS 39.

Judas, Judaskus.
Zie : Zoo valsch als Judas.

Jupiter pluvius.
De regenbrengende Jupiter. (Naar het Grieksch Zeiv birtog).
ARISTOTELES, de mundo 7.

Jurare in verba magistri.
Zweren bij de woorden van den meester.
HORATIUS, EpiSt012e I, I, 14.

(Le) Juste milieu.
(Het) juiste midden.
Pensees sur la religion 3, 3.
In een toespraak tot eene deputatie, die
hem kort na zijne troonsbestijging kwam begroeten, zeide

BLAISE PASCAL,

LOUIS PHILIPPE.
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Louis Philippe ; „Wij zullen trachten het juiste
midden te houden, dat evenzeer van de buitensporigheden der volksmacht als van de misbruiken der koninklijke macht verwijderd is.
(MoNITEmt UNIVERSEL, 3! Januari 183 i ).

Justum et tenazem propOsiti virum
Non civium ardor prava jubentium,
Non vultus instantis tyranni,
Mente quatit solids.
Niets is er dat verzetten kan
Een eerlijk en standvastig man,
Geen muitend yolk, dat saamgevlogen,
Met heete drift iets kwaads begeert,
Geen dwingland, die het recht trotseert.
HORATIUS, Carmina 8, 3, I.
Deze woorden werden door Cornelis de Witt gesproken
onder de felle smarten van de pijnbank (1672).

J'y suis, j'y reste,
Ik ben er, ik blijf er.
Maarschalk Mac Mahon op 8 September 1855 in den
Krimoorlog na de bestorming van den Malakof. Hij
schreef deze woorden met potlood op een briefje aan
den opperbevelhebber van wien hij bericht ontving, dat
de Russen maatregelen namen om den toren, waarop hij
zich beyond, in de lucht te doen vliegen.
R. ALEXANDRE, Le musêe de la conversation, 3 ed., Paris
1897, blz. 435.

Kaf onder 't koren.

MATTHEUS 3 vers 12.
LUCAS 3 vers 17.

Kan het zljn dat de Her, die sints lang niet meer ruischte,.
Die sints lang tot geen harten in dichtmuzijk sprak,
Weer op eens van verrukking en hemellust bruischte,
En In stroomende galmen het stilzwIgen brak ?
DA COSTA,

Vijf en twintig jaren. Voorzang, eerste regels.

Kanonnenvleesch.
Zie : Food for powder.

JO I

1 Kan verkeeren.
Zinspreuk van Gerbrand Adriaensen BrederoO, ontleend
aan het „Pent-titre" van Graaf Hendrik van Brederode,
wiens afbeelding voor Gerbrand Adriaensens ouderlijk
huis gezien werd.

Kapitool.
Zie : Il est peu de distance, etc.

(Zijn) Kernel! — 't Levend schip, dat door de zandzeebaren.
Zie : 't Levend schip, dat door de zandzeebaren.

Kennis is macht.
Zie : Knowledge is power.

Kennst du das Land, wo die Zitronen bliihn?
Kent gij het land, waar de citroenen bloeien ?
GOETHE, Wilhelm Meisters Lehrjahre 3, I. Mignon.

Ken u zelven (Nosce te ipsum).
Thales ? Chilon ?
(Opschrift op den tempel te Delphi).
Zie ook : rvolvat GEavz6v.

Kinderen zijn een erfdeel des Heeren.
PSALM 127

vers 3.

Klopt en U zal open gedaan worden.
MATTHEUS 7 vers
LUCAS II vers 9.

7.

Knowledge itself is power.
Kennis zelf is macht.
BACON, Religious meditations, Art. II.
Gewoonlijk citeert men : Knowledge is power, kennis is
macht.

Kolen vuurs op iernands hoofd hoopen.
SPREUBEN 25 vers 22.
ROMEINEN 12 vers 20.

Komt herwaarts tot mt, alien die vermoeid en belast
zijt, en ik zal u rust geven.
MATTHEUS I I vers

28.
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Kornelis had een glas gebroken
Voor aan de straat;
Schoon hl de stukken had verstoken,
HI wilt geen raad.
VAN ALPHEN,

Het gebroken glas.

Kort van dagen en zat van onrust.
Zie : De mensch van eene vrouw geboren, enz.

Korte rekeningen, lange vrientschap.
CATS, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt.

Kruis hem.
LUKAS 23

vers 21.

Kunst is geen regeeringszaak.
THORBECKE.

Dit citaat vindt men zonder uitzondering in bovenstaanden
vorm aangehaald. Dat deze niet volkomen juist is, blijkt
uit het volgende, ontleend aan Thorbecke's Parlementaire
redevoeringen, deel III, blz. 136. Wij lezen daar, dat
bij de behandeling van het adres van antwoord op de
Troonrede van 1862 de heer De Brauw de opmerking
maakte, dat de Troonrede zweeg over den bijval, door
de Nederlandsche schilders te Londen verworven. Thorbecke antwoordde daarop :
„Is dit eene leemte (in de troonrede) ? Ben ik andermaal in de gelegenheid om den Koning advies te geven
over eene troonrede, de geachte spreker zal in volgende
evenmin als in de tegenwoordige daarvan gewaagd vinden. Ik zal niet zeggen, dat ik er geen belang in stel ...
maar het is geene zaak van Regeering. De Regeering
is geen oordeelaar van wetenschap en kunst."

Kwaad met kwaad vergelden.
ROMEINEN 12 vers 17.
I THESSALONICENZEN 5
I PETRUS 3 vers 9.

vers 15.

Kwade samensprekingen bederven goede zeden.
i CORINTHIRRS 15 vers 33.
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Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen
niet, want derzulken is het koninkrijk der hemelen.
MATTHEUS 19 vers 14.
MARKUS 10 vers 14.
LUKAS 18 vers 16.

Laat dezen drinkbeker aan muj voorbijgaan.
MATTHEUS 26 vers 39.

Laat hem komen als hij kan.
VAN ALPHEN, Klaasje en Pietje.

Laat ieder 's Heeren goedheid loven,
Want goed is de Oppermajesteit.
PSALM 118 vers 1.

Laat een vreemde u prijzen en niet uw mond; een onbekende en niet uwe lippen.
SPREUKEN 27 vers 2.

Laat Uw licht schujnen voor de menschen.
MATTHEUS 5 vers 16.

Laat uwe linkerhand niet weten, wat uwe rechter doet.
MATTHEUS 6 vers 3.

Laat zestig winters vrij dat Vossenhoofd besneeuwen.
Zie : Laet zestigh winters vry, enz.

Laat zijn uw woord j a, j a; neen, neen.
MATTHEUS 5 vers 37.

La banqueroute de la science.
Het bankroet der wetenschap.
FERDINAND BRUNETIERE.
Zie : Revue des deux Mondes 1895, Tome CXXVII, 4e
periode. Livraison du t er janvier page 97-119. — De
term komt voor op blz. 98 en op blz. 103. Wij lezen
daar : Si ce ne sont pas la des „banqueroutes" totales, ce
sont du moins des „faillites" partielles, et Pon concoit
asssez aisement qu'elles aient ebranle le credit de la science.,
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Labor ipse vohiptas.
Labor est etiam ipsa voluptas.
De arbeid zelve is een gent.
MANILIUS, Astronomica

4, 155.
(Devies van Leopold Ranke.)

Labor omnia vincit improbus.
Onverdroten arbeid komt alles to boven.
VERGILIUS, Georgica I, 145.
(Naam van een bekende vereeniging van beoefenaren der
wiskunde.)

La critique est aisee, et fart est difficile.
De critiek is gemakkelijk en de kunst is moeielijk.
DESTOUCHES, Le glorieux 2, 5.

Laet vrij uw graf met vreughde delven,
De doot is 't eynde van haer seven.
JACOB CATS, Doodkiste

voor de levendige.

Laet zestigh winters vry dat Vossenhooft besneeuwen,
Noch grijzer is het brein dan 't grijze hair op 't hooft,
Dat brein heeft heugenis van meer dan vyftigh eeuwen
En al haer wetenschap in boecken afgeslooft.
VONDEL, Op

Geeraert Vossius.

La garde meurt, mais ne se rend pas.
Antwoord van Cambronne, Fransch generaal, Coen hij in
den slag van Waterloo gesommeerd wend zich over to
geven. (Viet historisch. Zie Fournier, L'esprit dans l'histoire. Paris 186o, bl. 361.)

La grammaire qui sait rOgenter jusqu'aux rois.
De spraakkunst, die zelfs over koningen regeert.
MOLIERE, Les femmes savantes 2, 6.

La grande nation.
De groote natie.
Naam, waarmede Generaal Bonaparte de Franschen noemde
in de proclamatie, die hij op 11 Nov. 1797 bij 't verlaten van Italie tot het Italiaansche yolk richtte.
LAURENT, Histoire de l'empereur Napoleon.
Paris 1840, blz. 104.
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Laissez faire, laissez passer.
Vrijheid van handel en bedrijf.
Leuze van de voorstanders van vrijen handel.
VINCENT DE GOURNAY in een vergadering
in September 1758.
A. ONCKEN in Berners Beitragen zur Geschichte
der National Okonomie No. 2.

La joie fait peur.
Vreugde baart vrees.
Titel van een bekend tooneelstukje van Mad. de Girardin,
in 't Nederlandsch vertaald onder den titel : Niemand
sterft van blijdschap.

La mefiance est mere de la sfiretë.
Het wantrouwen is de moeder der veiligheid.
LA FONTAINE, Fables III, 18. Le chat et un vie= rat.

La mere en prescrira la lecture a sa fille.
De moeder zal hare dochter gelasten het te lezen.
In plaats van pre scrira leest men vaak p er me t tr a
= zal veroorloven.
PIRON, Metromanie III, 8.
La mort sans phrase.

De dood, zonder omhaal van woorden.
SitYks 17 Januari 1793, bij de stemming over 't lot van
Lodewijk XVI. — Siêyes heeft echter zelf verklaard
alleen de uitdrukking : La Mort te hebben gebezigd.
(Le Moniteur van 20 Januari 1793).

Land van melk en honig.

EXODUS 3

vers 8.

Land van mest en mist.
Zie : 0 land van mest en mist.

Lantaarn.
Zie : De lantaarn van Diogenes.

Le parole a Ote donee a l'homme pour dëguiser sa pensëe.
De taal is den mensch gegeven om zijne gedachten te vermommen .
VOLTAIRE, Le chapon et la poularde.
(Door Bathe, Mèmoires, Paris 1842, deel 4. blz. 447 aan
Talleyrand toegeschreven.)
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L'appait vient en mangeant.
De eetlust komt, als men eet. Hoe meer men heeft, des to meer
wil men hebben.
RABELAIS, Gargantua 1, 5.

La propriet6 c'est le vol.
Eigendom is diefstal.
PROUDHON, Qu'est-ce que c'est que la propriêtê. Paris 184o.

La raison du plus fort est toujours la meilleure.
Het recht van den sterkste geldt altijd voor 't beste.
LA FONTAINE, Fables I, 10. Le loup et l'agneau.

La recherche de la paternit6 est interdite.
Het onderzoek naar 't vaderschap is verboden.
Code NAPOLEON, Art. 340.

La ruse la mieux ourdie
Peut noire A son inventeur
Et souvent la perfidie
Retourne sur son auteur.
De best beraamde list kan zijn ontwerper schaden en dikwijls
wordt de ontwerper eener snoode daad zijn eigen slachtoffer.
LA FONTAINE, Fables IV, 1 1 . La grenouille et le rat.

Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate ! (spr. uit : Latsjdte
onji sperantsa vat' k'entrate.)
Laat alle hope varen, gij die hier binnentreedt !
Opschrift boven de toegangspoort tot de hel in Dante' s
Goddelijke Comedie, de Hel 3, 9.

Last not least.
Zie : Although the last, not least en Though last, not least
in love.

Laten zitten (van een huwbaar meisje).
SIRACH 22 , 4.
De bedoelde plaats luidt t Een verstandige dochter krijgt
wel een man, maar een onverstandige dochter laat men
zitten en zij wordt haar vader tot bekommernis.

Latet anguis in herba.
Er schuilt een adder onder het gras.
VERGILIUS, Bucolica 3, 93.
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Latijnsche school, Lattinsche poort!
Gezegend en gezellig oord,
0 wereld vol illuzie!
Vol lust en Grieksch en lief en leed,
0 wereld, die ik nooit vergeet,
Vol vriendschap en vol ruzie.
DE GENESTET,

't Latijnsche school.

Laudator temporis acti.
Een lofredenaar van den ouden tijd.
HORATIUS, Epistola

ad Pisones 173.

L'avarice perd tout en voulant tout gagner.
De gierigheid verliest alles doordat ze alles wil winnen.
LA FONTAINE, Fables V, 13. La poule aux oeufs d'or.

Le combat cessa, etc.
Zie : Et le combat cessa, etc.

Le corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu'on ne ry prendrait plus.
De raaf, beschaamd en verlegen, zwoer, maar een beetje laat, dat
men haar niet weer beet zou nemen.
LA FONTAINE, Fables I, 2. Le corbeau et le renard.

Le crime fait la honte et non pas róchafaud.
De misdaad strekt tot schande en niet het schavot.
THOMAS CORNEILLE, Le comte d'Essex 4, 3.

Leid ons niet in verzoeking.
Het Onze-Vader,

MATTHEUS 6 vers
LUCAS II vers 4.

13.

Le juste milieu.
Zie : Juste milieu.

Le monde oil l'on s'ennuie.
De wereld, waarin men zich verveelt.
Titel van een bekend blijspel van Pailleron.

L'empire c'est la pair.
Het keizerrijk is de vrede.
NAPOLEON III, op een rondreis in Frankrijk bij gelegen-
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heid van een feestmaal, dat hem /door de kamer van.
Koophandel te Bordeaux den 9 Oct. 1852 werd aangeboden.

Leonina societas.
Een verbond met den leeuw (waarbij de voordeelen ten
bate van den sterkste, de nadeelen ten laste van den
zwakste komen).
Zie : PHAEDRUS, Fabulw I, 5.

Le pauvre homme!
Die arme man !
MOLIERE, Tartuffe

5, 1.

Le roi est mort; vive le roi!
De Koning is dood ; leve de Koning !
Met deze woorden, driemaal achtereenvolgens uitgesproken,
werd de dood der Fransche koningen uit 't huis van
Bourbon door een kamerheer voor 't openstaande venster
van de koninklijke slaapkamer in 't paleis te Versailles
aan het yolk bekend gemaakt.

Le roi regne et ne gouverne pas.
De koning heerscht en regeert niet.
JAN ZAMOISKI (t 1605) in den Poolschen rijksdag in de
Latijnsche taal (Rex regnat, sed non gubernat).
THIERS in 't dagblad Le National, den I 9en Febr. 1830.

Le secret d'ennuyer est celui de tout dire.
't Geheim van te vervelen is alles te zeggen.
VOLTAIRE, Discours sur l'homme 6, 171.

Les envieux mourront, mais non jamais l'envie.
De benijders zullen sterven, maar de nijd sterft niet.
MOLIERE, Tartuffe 5, 3.

Les extremes se touchent.
De uitersten Taken elkaar.
MERCIER, Tableau de Paris. Amsterdam 178 2 - 1788,
deel IV. Opschrift van hoofdstuk 348.

Les grandes pensees viennent du cceur.
De groote gedachten komen voort uit het hart.
VAUVENARGUES, Reflexions et maximes LXXXVII.
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Le soleil d'Austerlitz.
Zie : Voila le soleil d'Austerlitz.

Le spectre rouge.
Het roode spook. (Het socialisme).
Titel van een brochure van Romieu ( 1 85 1 ).

Les petits, en toute affaire,
Esquivent fort aisement;
Les grands ne le peuvent faire.
In alle zaken
Ontsnappen de kleinen gemakkelijk ;
De grooten kunnen 't niet.
LA FONTAINE, Fables IV, 6. Le combat des rats et des
belettes.

Le style c'est l'homme. (Eigenlijk : Le style est (de) l'homme
meme.)
De stijl is de mensch. Zoo als de stijl is, is de mensch.
BUFFON, Discours de reception a l'Acadêmie.
(Door Beets aldus vertaald : Geheel de mensch is in zijn
stijl.)
Recueil de Pacadémie 1753 p. 337-338.
Le tabac est divin, it n'est rien qui l'Ogale.
Zie : Quoiqu' en dise Aristote, etc.

L'Etat c'est moi.
De staat ben ik.
Lodewijk XIV, den I3en April 1655. Volgens eene traditie, die intusschen door nauwkeurige historische onderzoekingen niet in 't minst bevestigd is geworden, zou Lodewijk XIV in jachtkostuum en met een zweep in de hand in
de vergadering van 't parlement gekomen zijn en dit
woord gesproken hebben tot den president, die op 't
belang van den staat wees.

't Leven alleen is de school van het leven.
DE GENESTET, Waar

en hoe.

't Levend schip, dat door de zandzeebaren
Zln koers houdt, Ilk bevracht met keur van Oosterwaren, --

1 I0

't Woestinpaard, dat in 't zatil hem door natuur gewrocht,
Zln ruiter rustig voert door d'eindeloozen tocht.
I.

DA COSTA,

Hagar. Beschrijving van den kameel.

(Den) levensdraad afsnijden.
/

Clotho, Lachesis en Atropos waren de drie Grieksche
schikgodinnen (Moirai), bij de Romeinen Parcae geheeten ; Clotho besliste, terwijl zij 't spinrokken in de
hand hield, over de geboorte van den mensch, door
Lachesis in de gelegenheid te stellen zijn levensdraad te
grijpen om daaraan voort te spinnen ; de derde sneed
den draad op 't eind des levens door.

Levenslust is 't ware leven,
Is het liefelijkste goed,
Dat de lachende aard kan geven
Van haar weelde en overvloed.

DE GENESTET, Levenslust.

Le veritable Amphytrion
Est l'Amphytrion on l'on dine.
De ware gastheer.
Is die, bij wien men dineert.
MOLIERE, Amphytrion 3, 5.
(Deze regels vinden hunne oorsprong bij Plautus Amphitruo III 3, 13. Zie ook 2, 70).

Le vrai peut quelquefois n'Ore pas vraisemblable.
Het ware kan soms niet waarschijnlijk zijn.
BOILEAU, Art

pokique 2, 48.

Liberae aunt nostrae cogitatidnes.
Vrij zijn onze gedachten.
CICERO, Pro

Milone 29, 79.

LibertC, egalite, fraternite.
Vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Devies der Fransche republikeinen sedert 1789.

LicCntia poetica.
Dichterlijke vrijheid.
CICERO, De Oratore III, 38, 153.
PHAEDRUS, Fabulm IV, 25.
SENECA, Naturales qumstiones II, 44,

I.

III

atin) licht onder eene korenmaat zetten.
MATTHEUS 5 vers 15.

Licht!
Wat is licht?
Diepte der hemelen,
Diepte der zeeen
En gij, o aarde,
Antwoordt mij, antwoordt mil
Wat, wat is licht?
JAN VAN BEERS, Licht.

Liefhebben als den appel ztner oogen.
DEUTERONOM1UM 32 vers IO.

PSALM 17 vers 8.

Liever de eerste in mijn dorp, dan de tweede in Rome.
PLUTARCHUS, Leven van Cxsar II.

Life is real! Life is earnest!
And the grave is not its goal;
„Dust thou art, to dust returnest"
Was not spoken of the soul.
Werkelijkheid en ernst is het leven !
En het graf is de eindpaal niet ;
„Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeeren"
Werd niet van de ziel gezegd.
LONGFELLOW,

A

psalm of life.

Lilliput.
Bij Swift, Gulliver's travels, naam van het land der Lilliputters, een yolk, dat zeer klein van gestalte was.

(Laat uwe) linkerhand niet weten, wat uwe rechter doet.
MATTHEUS 6 vers 3.

Litera scripta manet.
De geschreven letter blijft.

Litterae non erubêscunt.
Zie : Epistola non erubescit.

Longum iter est per praecepta, breve et efficax per
exempla.
Lang is de weg door voorschriften, kort en afdoend die door voorbeelden.
SENECA, Epistolw 6, 5.
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Loof den Heer, mujne ziel, en al wat binnen in mi is,
zlnen heiligen naam.
PSALM 103

vers I.

Loof, loof den Heer, mijn ziel, met alle krachten.
PSALM

103 vers 1.

Lorsque l'enfant parait, le cercle de famille
Applaudit d grands Cris.
Als 't kindje binnenkomt, juicht heel het huisgezin.
VICTOR HUGO, Feuilles d'automne.

Lovelace.
Een der hoofdpersonen uit Clarisse Harlowe, een beroemd
werk van Richardson. Verleider. Jongmensch zonder beginselen en van onzedelijk levensgedrag.

Lucernam olet.
Het riekt naar de lamp.
(Van een geschrift dat de duidelijke sporen draagt, vervaardigd to zijn door een kamergeleerde, die buiten het
werkelijke leven staat.)

Luctor et emergo.
Ik worstel en kom boven.
Devies der provincie Zeeland.
Lumen mundi.
Het licht der wereld.
MAT THEUS 5 vers 14.
(Dikwijls met betrekking tot Erasmus gebruikt.)

L'union fait la force.
Eendracht maakt macht.
Devies van 't Koninkrijk Belgie en van de Leopoldsorde.

Lupus in flibula.
De wolf in de fabel.
TERENTIUS, Adelphi IV, 1, 21.
(Wordt gebruikt in verband met het plotselinge verschijnen van hem, over wien men juist spreekt, evenals
de wolf in de fabel.)
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Lupus non curat ntimerum (ovium).
De wolf bekommert zich niet om het getal der schapen.
VERGILIUS, Bucolica VII, st en

52.

L'usage seulement fait la possession.
Slechts dat wat men gebruikt, bezit men.
LA FONTAINE, Fables IV, 20. L'avare qui a perdu son
trêsor.

Lynchwet,
Volksgericht.
De naam is ontleend aan John Lynch, een rechter uit
Carolina (Vereenigde Staten van Noord-Amerika), die
tegen 't einde der zestiende eeuw, wegens de onvoldoende
bescherming, die de wetten aan zijne medeburgers verleenden, door hen met zeer groote wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht werd bekleed.

Mammon.
Zie : Den Mammon dienen.

Man en vrouw zijn 66n.
GENESIS 2 vers 21 tot 24.
EFEZItRS 5 vers 28 tot 31.

Manus manum lavat.
De eene hand wascht de andere.
Naar EPICHARMOS. (t 45 0 v. C.)
Zie ook : zEIQ piece vivrEt

Many have been ruined by buying good pennyworths.
Goedkoope inkoopen van kleinigheden hebben velen geruineerd.
FRANKLIN, The way to wealth.

Medias in res.
Midden in de dingen (In 't midden der zaak zijn hoorders of lezers
verplaatsen).
HORATIUS, Ars poetics 148.

Medicjnmeester, genees u zelven.
LUCAS 4
Gevleugelde woorden.

vers 23.
8
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Mediis tranquillus in undis.
Rustig in het midden der golven.

Medio tutissimus ibis.
In 't midden zult ge 't veiligst gaan.

Ovmius, Metamorphosen II, 137.
Mediocre et rampant, et l'on arrive A tout.
(Als men) middelmatig en kruipend (is), krijgt men alles gedaan.
BEAUMARCHAIS, Le manage de Figaro 3, 7.

Mehr Licht!
Meer licht !
Laatste woorden van Goethe. (Niet historisch volgens
Immermann, Memorabilien III, 165).

Mein Liebchen, was willst du mehr?
Mijn liefje, wat wil je meer?
Zie : Du hast Diamanten and Perlen.

1VIelck op wijn
Dat is feniin,
Maar wijn op melck
Is goet voor elck.
CATS,

Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt III.

Memento mori.
Gedenk to sterven.
Devies van de orde der Trappisten.

Men brocht het Vosmeer toe met kroezen en met kannen,
VONDEL, Gijsbrecht van Aemstel 2,

3.

Men kept den boom aan zijne vruchten.
MATTHEUS 7 vers 17 tot 20.
MATTHEUS 12 vers

33.

Met den mantel der liefde bedekken.
Naar 'tDuitsch: Mit dem Mantel der Liebe zud e c k e n, ontleend aan Logau's Sinngedichte (2 Tam.,
4 Hundert, No. 14 „Die Liebe" en 2 Taus., 9 Hundert,
No. 35) „Christliche Liebe", uitgegeven kort na 't einde
van den dertigjarigen oorlog. De eerste der bedoelde
plaatsen luidt aldus :
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Nenne mir den weiten Mantel, drunter alles sich verstecket ;
Liebe tut's, die alle Mangel gerne hiillt and fleissig decket.
(Noem mij den wijden mantel, waaronder alles zich verbergt ;
De lief de doet het, die alle gebreken gaarne omhult en ijverig
bedekt.)
De tweede der bedoelde plaatsen luidt :
Liebe kaufte neulich Tuch, ihren Mantel zu erstrecken
Weil sie, was durch dreissig Jahre Krieg veriibt, soil alles
decken.
(De liefde kocht onlangs laken om haar mantel uit to spreiden,
Dewijl zij alles bedekken moet, wat door dertig jaren van
oorlog misdreven is.)
Zie ook r Corinthiers 13 vers 7.

Mens sana in cOrpOre sano.
Een gezonde geest in een gezond lichaam.
JUVENALIS, SatirW 10, 356.

1VIet al hun schoone woorden,
Met al hun stout geschreeuw, -Zij zullen ons niet hebben,
De goden dezer Eeuw!
Tenzij het woord des Zwijgers
Moedwillig werd verzaakt:
'K HEB MET DEN HEER DER HEEREN
EEN VAST VERBOND GEMAAKT.
DA COSTA, Aan Nederland in de lente van 1844.

Met blindheid geslagen zijn.
GENESIS 19 vers II.
DEUTERONOMIUM 28 vers 28.
2 KONINGEN 6 vers 18.

Met een lantaarntje zoeken.
Zie : De lantaarn van Diogenes.

Methusalem.
Zie : Zoo oud als Methusalem.

Met schade en schande wordt men wijs,
Jawel! Met dien verstande,
Dat men de schade stelle op prijs
En God dank' voor de schande!
DE GENESTET, Leekedichtjes LXXXIX. Met schade en
schande.
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Met windmolens vechten.
Zie : Tegen windmolens vechten.

Met wortel en tak uitroeien.

JOB 18 vers 16.
MALEACHI

4 vers 1.

Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten! (Eli,
Eli, lama sabachtani!)
Het vierde der zeven kruiswoorden van Jezus.
MATTHEUS 27 vers 46.
MARCUS 15 vers 34.

Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd warden.
MATTHEUS 21 vers

13.

Mijn liefje, wat wil je (nog) meer.
Zie : Du hast Diamanten and Perlen.

Mijn schilt ende betrouwen
Syt ghij, o Godt mijn Heer!
Op u soo wil ick bouwen,
Verlaet my nimmermeer.
MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, Wilhelmus.
Zie de aanteekening bij : Wilhelmus van Nassouwe.

Mijn spelen is leeren, mijn leeren is spelen,
En waarom zou mij dan het leeren vervelen?
VAN ALPHEN,

Het vrolijk leeren.

Mijn vader is mijn beste vrind.
VAN ALPHEN,

De kinderliefde.

Mijn Wetenschap en mijn Geloof,
Die leven saam en ... stoeien I —
Het is je een lust om aan to zien,
Zoo'n recht geloovig knoeien.
DE GENESTET,

Vermittlungstheologie.

Misbruyck verkeert het soetste soet
In walchelik en bitter roet;
Ja, heylsaem nutte medicijn
t' Ontijt gebruyckt, keert in fenijn.
ANNA VISSCHER,

Ontijdig gebruick.
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Mit dem Mantel der Liebe zudecken.
Lie : Met den mantel der liefde bedekken.

Mit der Dummheit lampfen GOtter selbst vergebens.
Met de domheid strijden zelfs goden te vergeefs.
SCHILLER, Jungfrau von Orleans 3, 6.

Mirabile dictu.
Wonderbaar om te zeggen. Het klinkt ongelooflijk.
VERGILIUS, Georgica 2, 30; 3, 275.
Aeneis I, 439; 2, 174; 4, 184; 7, 64; 8, 252.

Mocht ik nog eens mijn leven over-leven,
Hoe anders ware in alles mijn gedrag!
1k zou mijn hart niet weer aan dwaasheen geven,
Waarvan ik, veel te laat, de dwaasheid zag.
BEETS, 0 mihi prxteritos.
(Zie : 0 mihi prmteritos referat si Jupiter annos.)

Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur.
Vit aux depens de celui qui l'ëcoute.
. . . .

Zie : Apprenez que tout flatteur.

Monstrum horrendum,informe,ingens, cui lumen ademptum.
Een verschrikkelijk, misvormd, ontzettend groot monster, van het
oogenlicht beroofd. (Polyphemus).
VERGILTUS Aeneis 3, 658.

Morittiri te saltitant.
Zie : Ave, imperator.

Much ado about nothing.
Veel drukte om niets.
Titel van een stuk van Shakespeare.

Multa, non multum,
Zie : Multum non multa.

Multatuli.
1k heb veel gedragen. Pseudoniem van Douwes Dekker,
schrijver van den Max Havelaar.

Muftis ille bonis flebilis Occidit.
Door vele goeden betreurd, is hij gestorven.
HORATIUS, Carm. I. 24, 9.
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Multum, non multa.
Veel, niet velerlei.
PLINIUS DE JONGERE, Epistolm VII, 9, 15.
Gewoonlijk hoort men : Multa, non multum, d. i. velerlei
(van alles wat), maar niet veel zaaks. (vgl. o. a. Max
Havelaar, de opmerking van Droogstoppel na de opsomming der geschriften in het pak van Sjaalman).

Mundus vult dócipi, ergo decipiatur.
De wereld wil bedrogen zijn, dus worde zij bedrogen.
SEB. FRAN CK, Paradoxa N°. 236 (verschenen in 5533).
(Gewoonlijk citeert men niet : ergo decipiatur, maar decipiatur ergo.)

Mafia fides.
Wederzijdsche trouw.
Devies van de Societeit van 't Groningsch Studentencorps.

My heart 's in the Highlands, my heart is not here.
Mijn hart is in 't Hoogland, mijn hart is niet pier.
BURNS, My heart's in the Highlands.

My kingdom for a horse.
Zie : A horse, a horse, my kingdom for a horse.

Mysterie — 't leven!
Mysterie — 't lot !
De schepping predikt
Geen liefdrijk God.
DE GENESTET, Leekedichtjes CXIII. Peinzensmoede.

Naar Canossa gaan wij niet.
Zie : Nach Canossa gehen wir nicht.

Nach Canossa gehen wir nicht.
BISMARCK op den I 4den Mei 1872.
Toespeling op de vernedering, waaraan keizer Hendrik IV
van Duitschland zich op 25-27 Januari 1077 jegens
den paus onderwierp, door zijne kerkelijke boete op 't
slot Canossa.
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Nach Golde dringt
Am Golde hangt
Doch Alles! Ach wir Armen.
Naar goud dringt
Aan het goud hangt
Toch alles ! Ach wij armen.

GOETHE, Faust, Abend.

Napels zien en dan sterven !
Italiaansch spreekwoord.
Zie : Vedi Napoli e poi muori !

Natura artis magistra.
De natuur is de leermeesteres der kunst.
Naam van den zoologischen tuin te Amsterdam.

Nec pluribus impar.
Ook tegen velen opgewassen.
Devies van koning Lodewijk XIV van Frankrijk.

Nec plus ultra.
Tot hiertoe en niet verder.

JOB 38 vers II,

Nec scire fas est omnia.
Het is niet goed (geoorloofd) alles te weten.
HORATIUS, Carmina IV, 4, 22.

Neem lilies aan; dat's 't beste deel —
Ook finantieel.
DE GENESTET. Leekedichtje CIII. Vrome Raad.

Neem uw beddeken op en wandel.
Zie : Sta op, neem uw beddeken op en wandel.

Neerland! was uw arm van staal,
't Hart was zacht en mild en goedig ;
Zoo ook huwt zich, vroom en moedig,
Kracht en teerheid in uw taal!

HEYE, De taal.

Ne forcons point notre talent ;
Nous ne ferions rien avec grace.
Laten we ons talent geen geweld aan doen ,
Wij zouden er niets mooi afbrengen (niets met gratie doenl.
LA FONTAINE, Fables IV, 5. L'ane et le petit chien.
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Nemo ante mortem beatus.
Niemand is v6Or zijn dood gelukkig te achten.
Naar het Grieksch van SoLoN (t 559 v. Chr.) tot Croesus,
volgens Herodotus I, 32.

Ne quid nimis.
Niets te veel.
TERENTIUS, Andria I, I,

Zie ook : Mrenv aycev.

34.

Nervus rerum.
De zenuw (de ziel) van alle dingen, het geld.
Zie ook : NEZect ria v zeigEcov.

Ne sutor supra crepidam.
Schoenmaker, blijf bij je leest.
Letterlijk : Een schoenmaker (ga) niet buiten zijn leest !
d. i. Hij houde zich bij zijn vak.
PLINIUS, Historia naturalis 35, I 0 (36) § 85.

Nessuskleed.
Nessus was een centaur, die, toen hij Hercules' vrouw
Deianira over de rivier Evenus had gebracht en haar
geweld wilde aandoen, door H. met een giftige pijl werd
doorschoten. Uit wraak schonk hij stervende aan Deianira
het door zijn eigen bloed vergiftigd kleed als een talisman,
waardoor zij de liefde van haar echtgenoot zou herwinnen,
als er kans bestond, dat deze haar ontrouw zou worden.
Toen nu Hercules op Iole verliefd werd, maakte zijne
gade van het middel, dat Nessus haar had aanbevolen,
gebruik. De smart, waaraan H. nu ten prooi werd, was
z66 hevig, dat hij den dood in de vlammen zocht.

Niemand is groot in de oogen van zijn. kamerdienaar.
I, Koning van Macedonia, zeide, toen een
dichter hem z o on der z on en g o d genoemd had :
„Daarvan weet mijn dienaar niets." Dit is de oudste
plaats, waar de historie van dit citaat, dat men in allerlei vormen en talen ontmoet, gewag maakt.

ANTIGONUS

Niemand kan twee heeren dienen.
Niemand sterft van blljdschap.
Zie : La joie fait peur.

MATTHEUS 6 vers 24.
LUCAS 16 vers 13.
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Niemand wandelt ungestraft unter Palmen.
Niemand wandelt ongestraft onder palmen.
Zie : Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen.

Niet in de scholen, neen, heb ik gevonden,
En van geleerden, och, weinig geleerd;
Wat ons de wijzen als waarheid verkonden,
Straks komt een wijzer, die 't wegredeneert.
DE GENESTET. Waar en hoe.

Niet steeds is de liefde bestendig van duur,
Hoe snel zij den boezem deed jagen.
TOLLENS, De Echtscheiding.

Nieuwe bezems vegen schoon.
Deze zegswijze komt in Freidanks Bescheidenheit (W.
Grimms Freidank, 2 Ausg., Gottingen 1860, 5o, 12.)
onder den volgenden vorm voor :
Der niuwe beseme kert vil wol e daz er stoubes werde vol,
dat is : De nieuwe bezem veegt zeer goed eer hij vol
stof wordt (13 e eeuw).

Nil desperdndum.
Men moet aan niets wanhopen.
HORATIUS, Carmina I, 7, 27.
Zie ook : Dispereert niet.

Nil magnum nisi bonum.
Niets is groot, als het niet tevens goed is.

Nil scire tutissima fides.
Niets weten is het veiligste geloof.
Zinspreuk van Johan van Oldenbarneveldt.

Nimrod.
Naam van een geweldig jager.
GENESIS, 10 vers 9.

Noblesse oblige.
Adeldom legt verplichtingen op.
(Devies van enkele adellijke geslachten. — Titel van een
bekenden Duitschen roman van Friedrich Spielhagen.)
Pierre Marc Gaston Duc de Levis, Maximes et reflexions
sur differents sujets de morale et de politique, erne
edition, Paris 1812, bladz. 23 en volgende.
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Noem' hij deze aarde een hof van Eden,
Die altijd mocht op rozen gaan :
1k wensch geen stap terug te treden
Op de afgelegde levensbaan.
BORGER, Aan den Rijn.

Nog hield het schriklijk pleit van dwang en vrijheid aan;
Nog droeg der vaadren erf de Spaansche legervaan
En dronk om strijd het bloed van landzaat en van
vreemden.;
De kneuzende oorlogsvracht beploegde Vlaandrens
beemden,
En Neerlands weeke grond hijgde onder 't wicht van wee.
TOLLENS, Overwintering op Nova-Zembla, eerste regels.

Noli me tang6re.
Raak mij niet aan.
JOHANNES 20 vers 17.

Noli turbare circtilos meos.
Wisch mijn cirkels niet uit.
ARCHIMEDES tot vijandelijke soldaten, die hem in zijn
wiskundige berekeningen dreigden te storen.
VALERIUS MAXIMUS VIII 7, ext 7 (gewijzigd).

Nomen est omen.
De naam is een voorteeken.

Nomen et omen.
Naam en voorteeken (steminen met elkaar overeen).
PLAUTUS, Persa 4, 4, 73 (622).

Nthnina sunt odibsa.
Namen zijn hatelijk.
Naar OVIDIUS, Heroides XIII, 54.

Non multa, sed multum.
Zie : Multum, non multa.

Non olet.
(Geld) stinkt niet. (Hier : geld verkregen uit belastingen op de wegruiming van faecalien.)
VESPASIANUS volgens SUETONIUS, Vespasianus 23.
CASSIUS Dio LXVI, 14.
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Non Omnia pOssumus omnes.
Wij kunnen niet alien alles.
LUCILIUS bij MACROBIUS, Saturnalia
VERGILIUS, Bucolica 8, 63.

6, I, 35.

Non omnis moriar.
Ilt zal niet geheel sterven.
HORATIUS,

Carmina III, 30, 6.

Non plus ultra.
Term, welke dient om den hoogsten graad eener hoedanigheid aan
te wijzen. Zie : Nec plus ultra.

Non possumus.
Wij kunnen niet.
HANDELINGEN 4 vers 20.
(Een door de pausen veel gebruikte term, waarvan zich
onder anderen Paus Pius IX bediende in zijn antwoord
van 8 Februari 186o aan Napoleon III, die verlangde,
dat hij de Romagna aan Victor Emanuel zou afstaan en
ook in de Encycliek van 19 Februari 186o.

Non scholae, sed vitae discimus.
Niet voor de school, maar voor 't leven leeren we.
Naar Seneca, Epistolae io6. i i.
Seneca zegt afkeurender wijze : Non vitae, sed scholae.
Non sine laude.
Niet zonder lof.
VOOr de wet op 't Hooger Onderwijs van 1876 werden bij
de examens aan de hoogeschool drie graden gegeven :
simplicite r, niet meer dan recht toe ; non sine
laud e, niet zonder lof en summa cum laud e, met
den hoogsten lof. Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam worden ze nu nog gegeven.

Non volat in buccas assa columba teas.
Er vliegt geen gebraden duif in uwe monden.

Wood breekt wet.
Zie : De nood breeckt wet.

Nosce te ipsum.
Ken u zelven.
THALES ? CHILLON

(Opschrift op den tempel te Delphi).
Zie ook : rvio",at GEavviv.
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Not enjoyment, and not sorrow,
Is our destined end or way,
But to act, that each to-morrow
Finds is farther than to-day.
Genot noch smart
Voert ons naar 't doel van 't leven,
Maar werkzaamheid, zoodat elke volgende dag
LONGFELLOW, A psalm of life.
Ons verder vindt dan de vorige.

Nourri dans le serail, fen connais les detours,
Daar ik in 't serail ben grootgebracht, ben ik er door en door mee
RACINE, Bajazet 4. 7.
bekend.

Nous avons change tout cela.
Wij hebben dat alles veranderd.
MouERE, Le medecin malgre lui 2, 6.

Nous dansons sur un volcan.
Wij dansen op een vulkaan.
Salvandy, Fransch gezant te Napels, tot Lodewijk Philips,
Hertog van Orleans, op een bal in 't koninklijk paleis,
den sen Juni 183o. — Salvandy doelde met dit woord
op den aanstaanden val van 't Bourbonsche koningshuis.
SALVANDY, Paris ou le livre des Cent-et-un.
Bruxelles 1831, I, blz. 363.

Nous jurons de ne point nous separer, de nous rassembier partout ou les circonstances l'exigeront, jusqu'a.
ce que la constitution du royaume soit etablie et
affermie stir des fondements sondes.
Wij zweren, dat wij niet uiteen zullen gaan, dat wij overal zullen
samenkomen waar de omstandigheden 't zullen eischen, totdat de
constitutie van 't koninkrijk vastgesteld en op hechte grondslagen
gevestigd is.
Eed van de Nationale Vergadering in de Kaatsbaan te
Versailles, 20 Juni 1789.

Nous traiterons chez vous, nous traiterons sur vous,
nous traiterons sans vous.
Wij zullen bij u onderhandelen, wij zullen over u onderhandelen,
wij zullen zonder u onderhandelen.
Woorden door den Franschen gezant, den abt de Polignac,
in 1712 bij de onderhandelingen over den vrede van
Utrecht, die in 1713 tot stand kwam, den Nederlandschen gezanten toegevoegd.

125

Nulla regtila sine exceptiOne.
Geen regel zonder uitzondering.

Nul n'aura de l'esprit, hors nous et nos amis.
Niemand zal geestig zijn, behalve wij en onze vrienden.
MOLIERE, Les femmes savantes 3,

2.

Nul n'est content de sa fortune,
NI mecontent de son esprit.
Niemand is tevreden over zijn fortuin,
Noch ontevreden over zijn verstand.
Mad. DESHOUILLIÉRES, Rêflexion VIII.

Nunc aut nunquam.
Nu of nooit.
Motto op de vaandels van Lodewijk van Nassau in den
slag bij Heiligerlee in 1568.
Zie ook : Recuperare aut mori.

Nun danket alle Gott.
JESUS SIRACH 50, 24.

Eerste regel van een in 1634 door Martin Rinckhardt
gedicht kerklied.

Nu rust,
Wiens lust
En vreugd
Was deugd,
En 't waar,
Hoe zwaar
't Ook viel;
Nog sticht
Zijn dichtGeschrt f,
Maar 't lijf,
Hier bleef 't.
God heeft
De ziel.

H. L. SPIEGHEL, Grafschrift op Dirk Volkertz. Coornhert.

Occdsio facit furem.
De gelegenheid maakt den dief.

Och, d' ouders teelen 't kint en maecken 't groot met smart,
Het kleine treet op 't kleet, de groote treen op 't hart.
VONDEL, Jozef

in Dothan, laatste regels.
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Oderint, dum madant
Laat men mij paten, zoo men mij maar vreest.
Lijfspreuk van CALIGULA, volgens SUETONIUS,
Vita Caligulae 30.

Odi profanum vulgus et arceo.
Ik haat het niet-ingewijde yolk en weer het af.
HORATIUS, Carmina III, 1, r.

0 ! dierbaar perk van drie tot zeven jaren,
Als ieder voorwerp 't oog bekoort, het harte streelt,
Och, of ze zonder elude waren,
Als alles lacht, als alles speelt!
W. VAN HAREN,

Het menschelijk leven.

O eeuwighe eer van Reighersbergh.
Zie : Een vrou is duizent manners t' ergh.

O God, onze God! hoe gevierd is Uw naam!
Heel d' aard' roept U uit als den Heere.
De hemel daar ginds, al de hemelen saam
Weergalmen Uw grootheid ter eere.
J. J. L. TEN KATE, Berijmde vertaling van Psalm 8.
O Heere, onze Heere! hoe heerlijk is uw naam op de
gansche aarde; gij, die uwe majesteit gesteld hebt
boven de hemelen!
PSALM 8

vers 2.

O kersnacht, schooner dan de daegen!
Hoe kan Herodes 't licht verdraegen,
Dat in uw duysternisse blinckt.
VONDEL, Gijsbrecht van Aemstel 3.

O land van mest en mist, van vuilen, kouden regen,
Doorsijperd stukske grond, vol killen dauw en damp,
Vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen,
Vol jicht en parapluies, vol kiespijn en vol kramp!
DE GENESTET, Boutade.

Oleum et Operam perdidi.
Ik heb olie (bij mijn nachtelijken arbeid) en moeite verloren. Ik heb
mij to vergeefs kosten en moeite getroost.
PLAUTUS, Poenulus I, 2, 119.
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Om de minne van de smeer
Leckt de kat de kandeleer.
CATS, Spiegel

van den ouden ende nieuwen tijd I.

0 mihi praet6ritOs r6f6rdt si jtipIt6r annos!
Mocht Jupiter mij de vervlogen jaren teruggeven !
VERGILIUS, Aeneis VIII, 560.
Titel van een gedicht van Beets. (Zie : Mocht ik nog eens
mijn leven Overleven.)

0 mjjn ziel, wat buigt ge u neder?
Waartoe zijt ge in mj ontrust?
Omne nimium naturae inimicum.

PSALM 42

vers 3.

Alle overdrijving is vijandig aan de natuur.

Omne nimium nocet.
Alle overdrijving schaadt.

Omne principium grave.
Alle begin is moeielijk.

Omne simile claudicat.
Elke vergelijking gaat mank.
Zie : Omnis comparatio claudicat.

Omne trinum perfectum.
Alle goede dingen bestaan in drieen.

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci.
Diegene heeft alle punten bij de stemming behaald, m. a. w. diegene verwerft algemeenen bijval, die het nuttige met het aangename heeft vereenigd.
HORATIUS, Ars poetics, vers 343.

Omnia mea mecum porto.
Ik draag al 't mijne bij mij.
BIAS volgens CICERO, Paradoxa Stoicorum I, 2, 8.
SIMONIDES volgens PHAEDRUS, Fabulae 4, 21.
STILPON volgens SENECA, De Constantia sapientis
5 en 6, Epistolae 9, 25.
Dit woord is vooral bekend door den Wandsbecker Bote,
die verscheen onder den titel: Asmus omnia sua secum
portans, d. i. Asmus, al 't zijne met zich dragende.
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Omnia vincit Amor.
De liefde overwint alles.
VERGILIUS, Bucolica

1o, 69.

Omnis comparatio claudicat.
Elke vergelijking gaat mank.

On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
Zie : 11 faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde.

Onderzoekt alle dingen, behoudt het goede.
I THESSALONICENZEN

5 vers 21.

Ongeloovige Thomas.
JOHANNES 20

vers 25.

Ongeluksvogel.
In de oude Romeinsche republiek had men vogelwaarnemers
(augures, auspices), die met 't gezicht naar 't Z. op de
vlucht der vogels acht gaven. De vogels, die van de linkerzijde kwamen, noemden zij ongeluksvogels.

On hasarde de perdre en voulant trop gagner.
Men loopt gevaar verlies te lijden, als men te veel wil winnen.
LA FONTAINE, Fables VII, 4. Le heron.

On revient toujours a. ses premiers amours.
Zie : Et l'on revient toujours.

Onkruid onder de tar we.

MATTHEUS 13

vers 24 tot 43.

On se voit d'un autre nail qu'on ne voit son prochain.
Men ziet zich zelf met andere oogen aan dan men zijn naaste ziet,
LA FONTAINE, Fables I, 7. La besace.

Ontwaakt gij die slaapt en sta op nit de dooden, en
Christus zal over u lichten.
PAULUS aan de Efeziers 5 vers 14.
EVANGELISCH GEZANG 199 vers I.

Onze Noordsche Mei, helaas,
Is arm aan zonneschjn.
Zie : Doch onze Noordsche Mei, helaas...
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Onze Vader, die in de hemelen Alt, Uw naam worde
geheiligd.
Het Onze Vader.

MATTHEUS 6 vers
LUKAS II vers 2.

9.

Oogapp el.
Zie : Iemand lief hebben als zijn oogappel.

Oogendienst.
EFEZItItS

6 vers 6.

Oog om oog en tand om tand.
EXODUS 21 vers 24.
MATTHEUS 5 vers 38.

Ook de haren uws hoofds Ain alle geteld.
MATTHEUS I0

vers 3o.

Ook ik ben schilder.
Zie : Anch'io sono pittore !

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt .
MATTHEUS 7

vers I.

Op den berg des Heeren zal 't voorzien worden.
GENESIS 22 vers 14.

Op den bodem van het leven,
In de diepte van het hart
Rust de Weemoed en de Smart ;
Maar de Hope rust er neven
In 't geslingerd menschenhart.
DE GENESTET, Leekedichtjes XCVII. Weemoed en Hope .

Op een goudschaaltje wegen.
Zie : Zijne woorden op een goudschaaltje wegen.

Oprecht gelijk de duiven.
Zie : Weest voorzichtig gelijk de slangen.

Optimi corrdptio pOssima.
Bederf van het beste is het ergste bederf.

Optimum condimentum fames.
Honger is de beste saus.
Gevleugelde woorden.

9
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Ora et labOra.
Bid en werk.

()ratio pro domo.
°ratio pro domo sua.
Eigenlijk : de domo sua.
Eene rede voor zijn huis. Rede ter bevordering zijner eigen belangen.
CICERO, Titel eener redevoering.
(Cicero wenschte, dat zijn huis, 't welk bij zijne verbanning
geslecht was, na zijne terugkomst herbouwd zou worden.)

O sancta simplicitas!
O heilige onnoozelheid !
Uitroep van Johannes Hus op den brandstapel toen hij
zag, hoe een oud vrouwtje in blinden geloofsijver een
stuk bout op de vlammen wierp. Waarschijnlijk is deze
uitroep niet historisch, daar noch de ooggetuige van
Hus' dood, Ulrich von Richental (Chronic des Constanzer
Concils, herausgegeben von Buck, Tubingen 1882, blz.
80, noch Petrus de Mladenowic (in Palacky, Docum.
M. Joannis Hus vitam ill. Pragae 1869) daarvan melding
maken.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
W ie griin sind deine Blatter!
O denneboom, o denneboom,
Hoe groen zijn uwe bladeren !
Uit het blijspel van L.
die Picarde.

SCHNEIDER, Der Kurmarker and

O tempóra! o mores!
O tijden ! o zeden !
CICERO, Orationes

in Catilinam I, I, 2.

/

Otium cum dignitate.
Rust met waardigheid.
Ambteloos leven van iemand, die algemeen geacht wordt.
CICERO, pro Sestio 45, 98.

Oud van dagen en zat van onrust.
(Beter : Kort van dagen en zat van onrust.)
Zie : De mensch, van eene vrouw geboren, enz.
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OA est la femme.
Zie : Cherchez la femme.

Oil peut on etre mieux
Qu'au sein de sa famille?
Tout est content. Le coeur, les yeux;
Vivons, aimons
Comme nos bons afeux !
Waar kan men beter zijn
Dan in den schoot van zijn gezin ?
Alles is tevreden. Het hart, de oogen ,
Laten wij Leven en lief hebben
Evenals onze goede voorouders.
MARMONTEL, Lucile (Opera uit het jaar 1769) 4.
Deze woorden hebben eene historische beteekenis gekregen,
doordat zij to Versailles, den 1 5 en Juli 1789, gebruikt
zijn. De Restauratie stempelde ze tot een koningsgezind
volkslied.

0 zoete bluf van 't eerst LatlJn.
DE GENESTET,

't Latijnsche school.

Paarlen voor de zwijnen werpen.
MATTHEUS

7 vers 6.

Palma sub pOndiire crescit.
De palmboom groeit tegen de verdrukking in.
Devies van Koningin Emma der Nederlanden, geb. Prinses
van Waldeck en Pyrmont.

Pandora.
(Zie : Doos van Pandora).

Panem et circenses.
Brood en schouwspelen in den circus.
Volgens jIJVENALIS 10, 81 verlangden de Romeinen in den
Keizerstijd anders niet dan brood en schouwspelen.

Panische schrik.
Aldus genoemd naar Pan, noon van Hermes (Mercurius) of
van Zeus (Jupiter), den Griekschen veld-, bosch- en herdersgod, met bokspooten en ruige haren, wiens plotselinge verschijning dikwijls schrik veroorzaakte.
Zie ook ITavotbg viflog.
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Par droit de conqueste et par droit de naissance.
Zie : Et par droit de conqueste et par droit de naissance.

Par naile fratrum.
Een edel broederpaar. (Wordt vaak ironisch gebruikt).
HORATIUS, Satirx II, 3, 243.

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.
De bergen zijn in barensnood , een belachelijk muisje zal geboren
worden.
HORATIUS, Epistola ad Pisones 139.
Zie ook : Phaedrus, Fabulae IV, 22.
LA FONTAINE, Fables V, 10. La montagne qui accouche.

Pas trop de zéle !
Niet al to ijverig !
TALLEYRAND. (Niet historisch bewezen.)

Pater, peccavi.
Vader, ik heb gezondigd.
LUCAS 15

very 18.

Patience et innocence.
Devies van Graaf Lodewijk van Nassau, den broeder
Willem den Zwijger.

van

Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.
Geduld en tijd
Doen meer dan kracht of geweld.
(Tijd en geduld overwinnen alles).
LA FONTAINE, Fables II, I I en 12.
Le lion et le rat, la colombe et la fourmi.

Patres conscripti.
Gewoonlijk, minder juist, vertaald door beschreven vaderen.
Vroede vaderen, mannen van de regeering. De Romeinsche senaat bestond na de verdrijving van Koning
Tarquinius Superbus uit patricische en plebejische senatoren, patres et conscriptz; uit welke woorden de uitdrukking patres conscripti is ontstaan.

Patriae quis exsul se quoque fugit ?
Wie, die balling was van zijn vaderland, is ook zich zelven ontHORATIUS, Carmina II, 16, 19.
vlucht?
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Patria est, ubicumque est bene.
Het vaderland is daar, waar men het goed heeft.
Incertus poeta, CICERO, Tusculan2e disputationes V, 37, io8.
Zie ook : Ubi bene, ibi patria.

Pax intrantibus!
Vrede zij den binnenkomenden !

Pax vobiscum!
Vrede zij ulieden !
LUCAS 24 vers 36.

Peccavi.
Zie : Pater, peccAvi.

Pectus est enim quod disertos facit et vis mentis.
Het hart en de kracht des geestes zijn het, die welsprekend maken.
QUINTILIANUS, de institutione oratoria X, 7, 15.

Pe gaasjen, hou' eens stil!
Ik ben geen vriend van vitten ;
Ik zuiver slechts, uit goeden wil,
Uw schoone manen van de klitten,
En lees de noppen uit uw staart :
Laat Pluto 't haavloos kinhaar zitten,
Apollo scheert zijn baard.
STARING, Aan Pegasus.

Pecilnia nervus Belli.
Het geld is de zenuw van den oorlog.
CICERO, Orationes Philippicae V, 2, 5.

Pegasus.
Zie : Den Pegasus bestijgen.

Per angusta ad angusta.
Per ardua ad astra.
Per aspera ad astra.
Door moeielijkheden tot het hoogste.

Periculum in mora.
Het is gevaarlijk to talmen.
LIVIUS, 38, 25, 18.
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Perinde ac cadaver.
Precies een lijk.
Op zijn sterfbed heeft Ignatius de Loyola, de stichter van
de orde der Jezuieten, door deze woorden de blinde
gehoorzaamheid uitgedrukt, waarmede de minderen de
bevelen hunner meerderen moeten opvolgen.

Per pedes apostolOrum.
Met de voeten der apostelen. Te voet.

Petit poisson deviendra grand,
Pourvu que Dieu lui prete vie.
Het kleine vischje zal groot worden
Als God het in het leven laat.
LA FONTAINE, Fables V, 3. Le petit poisson et le pecheur.

Phenix of Phoenix.
Egyptische wondervogel, die, volgens de mythe, zich om
de 500 jaar verbrandde, om dan verjongd te herleven.

Pia desidOria.
Vrome wenschen.
Titel van een geschrift van den Jezuiet Hermann Hugo, in
1627 te Antwerpen verschenen.

Pia fraus.
Een vroom bedrog.
(Vooral gebruikt ten aanzien van boeken, die waarschijnlijk
niet geschreven zijn door hen, die als schrijvers worden
opgegeven.)
OVIDIUS, Metamorphosen IX, 711.

Pia vota.
Vrome wenschen.
(d. i. wenschen, die niet worden vervuld.)

Pietje i zoo gj niet wilt deugen
Dan verschiant de zwarte man.
Klaasje, foci, dat is een leugen.
Laat hem komen als hij kan.
VAN ALPHEN,

Klaasje en Pietje.

Pisces natare oportet.
Visschen behooren te zwemmen.
Visch wil zwemmen.

PETRONIUS, Satirae

39.
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Platonische liefde.
De Platonische liefde was eene liefde zonder zinnelijkheid,
een zuiver geestelijk verbond der zielen. (Plato was de
stichter der wijsgeerige of academische school, die de
ideeen als de eerste beginselen aannam, waarnaar God de
stoffelijke dingen gevormd heeft. Hij leefde 429-438
vex5r Chr. te Athene.)

Plus fait douceur que violence .
Met zachtheid komt men verder dan met geweld.
LA FONTAINE, Fables VI, 3. Phêbus et Bork.

Plus royaliste que le roi.
Meer koningsgezind dan de koning.
Lodewijk XVIII, koning van Frankrijk, noemde in 1816
de kamer der afgevaardigden, wegens de buitensporige
besluiten, die zij nam, aanvankelijk une chambre introuvable, dat is eene kamer, zooals er geene te vinden
is en later une chambre plus royaliste que le roi.
Plutot souffrir que mourir,

C'est la devise des hommes.

Liever lijden dan sterven
Is de leuze der menschen.
LA FONTAINE,

Fables I, 16. La mort et le /Acheron.

Poezie schuilt overal,
Overal, min vrinden !
't Is de vraag maar, wie Naar al,
Wie ze niet kan vinden.
DE GENESTET, Jong-Hollandsch binnenhuisje.

Point d'argent, point de Suisse.
Geen geld, geen Zwitser.

I.
RACINE, Plaideurs
Gewoonlijk wordt dit verklaard, als beteekende het, dat
Zwitsersche troepen niet dan tegen behoorlijke soldij te
bekomen waren. In het bovenstaande tooneelstuk van
Racine wordt de uitdrukking echter gebezigd door een
portier of suisse, Petit Jean genaamd, die er zich op
beroemt, dat hij nog nooit iemand tot zijn heer toegelaten heeft, die hem voor deze guest niet vooraf eene
fooi gegeven had.
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Post equitem sedet atra Cura.
De zwarte (sombere) zorg zit achter den miter te paard.
HORATIUS, Carmina III, 1, 40.

Post festum.
Na het feest. Als het te last is.
Naar PLATO, Gorgias I, Isar Only ioerrig"

Post hoc, ergo propter hoc.
Daarna, derhalve daarom.
Deze uitdrukking wordt gewoonlijk gebruikt ten aanzien
van de vaische gevolgtrekking, dat, hetgeen op elkaar
volgt, ook uit elkaar volgt.

Post mortem.
Na den dood.
HORATIUS, Carmina IV, 8, 15.
Tegenwoordig wordt deze uitdrukking vooral gebruikt met
betrekking tot een medisch onderzoek nadat de dood
ingetreden is, bijv. een onderzoek post mortem.

Post mortem nulla voluptas.
Met den dood komt aan alle gent een einde.
INCERTUS POETA, Anthologia Latina 3, 146, 2.

Post nubila lux
Na de nevelen het licht.
Zie ook : Uit de neev'len zal de dag.

Post nubila Phoebus.
Na de wolken komt de zon.
LANGLAND, Pier Ploughman's Vision V 12908.
(Gedicht uit het midden der 14 e eeuw).

Post tenebras lux.
Na de duisternis het licht.
Zie ook : Post nubila lux.

Praefulgebant, quod non videbantur.
Zij schitterden, doordat men hen niet zag.
Zij schitterden door hunne afwezigheid.
TACITUS, Annales, B 3, laatste hoofdstuk. De uitdrukking
luidt bij Tacitus : Sed praefulgebant Cassius atque Brutus,
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eo ipso, quod effigies eornm non visebantur, d. 1., maar
Cassius en Brutus schitterden juist daardoor, dat hunne
beeltenissen er niet te zien waren (nl. bij de begrafenis
van Junia, de vrouw van Cassius en de zuster van Brutus; Welke met groote plechtigheid plaats had en waarbij
volgens Romeinsch gebruik de beeltenissen der verwanten voor den lijkstoet uit werden gedragen).

Prfst vry den Nachtegael,
Als hij u menighmael
Verlust en schatert uyt :
Een zingend veedertje en een gewieckt geluit.
Onderscheyt tusschen
een wilde en een tamme zanghster.

MARIA TESSELSCHADE VISSCHER,

Primus inter pares.
De eerste onder zijns gelijken.

Pro domo.
Zie : Oratio pro domo.

Prolem sine matre creatam.
Een kind zonder moeder geboren.
Ovmius, Metamorphoseon libri 2, 553.
(Motto van Montesquieu, Esprit des lois, om uit te drukken, dat dit werk geheel oorspronkelijk is.)

PrOximus sum egomet mihi.
lk ben mijzelf het naast.
TERENTIUS, Andria, IV, I, 12.

Pulchri studio.
Uit liefde tot het schoone.
Zinspreuk van eene bekende vereeniging van schilders te
's-Gravenhage.

Put money in thy purse !
Doe geld in uwe beurs !
SHAKESPEARE,

Othello I, 3.
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Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir,
La vie est un opprobre et la mort un devoir.
Wanneer men alles heeft verloren, wanneer men geen hoop meer heeft,
Is 't leven een schande en de dood een plicht.
VOLTAIRE, Tancrede 2, 8.

Quand on se fait entendre, on pane toujours bien .
Als men zich weet to doen verstaan, spreekt men altijd goed.
MOLIERE, Les femmes savantes 2, 6.

Quandoque bonus dOrmitat Homerus.
Ook de goede Homerus slaapt soms.
HORATIUS, Epistola

ad Pisones 359.

Quantum mutatus ab illo (Hectore) !
Hoe is hij veranderd, vergeleken met (dien Hector,) die hij vroeVERGILIUS, Aeneis II, 274.
ger was.

Que diable allait-il faire dans cette galere ?
Wat drommel moest hij in die galei doen ?
MOLIERE, Fourberies de Scapin 2, II.

Que les Bens d'esprit sont bates !
Wat zijn vemuftige menschen toch dom !
BEAUMARCHAIS, Le mariage de Figaro 1, I.

Quem delis perd6re vult, dementat prius.
Hem, dien de godheid in 't verderf wil storten, ontneemt zij eers t
het verstand.
Zie ook : Quos deus perdere vult, dementat prius.

Qu'est-ce que le tiers-etat ?
Wat is de derde stand ?
Beroemd politiek pamflet van Sieyes (1789).

Qui bene distinguit, bene dOcet.
Wie goed onderscheidt, onderwijst goed.

Quiconque a beaucoup vu
Peut avoir beaucoup retenu.
Wie veel gezien heeft,
Kan veel onthouden hebben.
LA FONTAINE, Fables I, 8. L'hirondelle et les petits oiseaux .
Zie ook : Quiconque ne voit guere n'a guere a dire aussi.
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Quiconque ne voit guere n'a guere a dire aussi.
Wie niet veel ziet, heeft ook niet veel te vertellen.
LA FONTAINE, Fables IX, 2. Les deux pigeons.
Zie ook : Quiconque a beaucoup vu
Peut avoir beaucoup retenu.

Quinctili Vare, legiones redde !
Quinctilius Varus, geef mijne legioenen weer.
Uitroep van Augustus na den slag in het Teutoburger woud, 9 na Chr.
SUETONIUS, Augustus 23.

Qui nescit dissimilare, nescit regnare.
Wie niet kan veinzen, kan niet heerschen.
Volgens Lodewijk XI 't eenige, wat zijn noon van 't Latijn
behoefde te kennen.

Qui nimium probat, nihil probat.
Wie te veel bewijst, bewijst niets.

Qui non bene distinguit, non bene docet.
Wie niet goed onderscheidt, onderwijst niet goed.

Qui non prOficit, deficit.
Wie niet vooruitgaat, gaat achteruit.

Qui tacet, consentire videtur.
Wie zwijgt, schijnt toe te stemmen.
Stelregel van Bonifacius VIII.

Quod erat demonstrandum.
Hetgeen bewezen moest worden,
Vertaling van "One ght 88itat, de woorden, welke men
bij den wiskunstenaar Euclides (ongeveer 300 v. Chr.)
aan 't slot van elk zijner bewijsvoeringen vindt.

Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris.
Wat gij niet wilt, dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet.
AELIUS LAMPRIDIUS, Vita Alexandri Severi 51.
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Quoiqu'en, dise Arista?. et sa digne cabale
Le tabac est divin, it n'est rien qui regale.
Wat Aristoteles en zijne waardige aanbangers ook mogen zeggen,
De tabak is goddelijk, er is niets dat er bij haalt.
CORNEILLE, Festin de Pierre, regel I en 2.

Quos Deus perdiire volt, dementat prius.
Hun, die de Godheid wil verderven, ontneemt zij eerst het verstand.
Dit citaat luidde oorspronkelijk in 't Grieksch :
"Orcev 8' O 8ctipcov &IAA zoembry %mac,
TOv vofiv 01CC1pE zeihrov 4) flovlEinat.

Wanneer de Godheid (voor) een man kwade dingen bereidt,
Dan heeft zij eerst den geest geschaad van hem, op wien
zij 't gemunt heeft.

Quos ego!
Welke ik (wel eens zal leeren !) Ik zal ze !
VERGILITTS, Aeneis

I, 135.

Quot capita, tot senses.
Zooveel hoofden, zooveel zinnen.

Quot hemlines, tot sententiae.
Zooveel hoofden, zooveel zinnen.
TERENTIUS, Phormio

II, 4, 14.

Quot linguas quis calet, tot homines valet.
Zoovele talen iemand spreekt, zoovele malen is hij een mensch.

Quo usque tandem ?
Tot hoe lang nog ?

Quo usque tandem, Catilina, abut6re patientia nostra ?
Tot hoe lang, Catilina, zult gij nog misbruik maken van ons geduld ?
CICERO, Orationes in Catilinam 1, T.
„Quousque tandem" komt ook nog elders voor, bijv. bij
Sallustius, Catilina 20, 9 en Livius VI, 18, 5.

Quo vadis?
Waar gaat gij been ?
Titel van een in T90 I verschenen roman van den Poolschen
schrijver H. Sienkiewicz.
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Rara avis.
Vreemde vogel.
PERSITJS, Satirae 1, 46.
JUVENALIS, Satirae 6, 165.

Raum ist in der kleinsten Hiitte
Fiir ein gliicklich liebend Paar.
Ruimte is in 't kleinste hutje
Voor een gelukkig minnend paar.
SCHILLER, Der 3-tingling am Bache, laatste regels.

Recht.
Zie : Het recht buigen.

Recuperare ant mori.
Herwinnen of sterven.
Motto op de vaandels van Lodewijk van Nassau bij Heiligerlee (1568).
Zie ook : Nunc aut nunquam.

Rekent d' uitsiag niet, maar telt het doel alleen.
TOLLENS, Overwintering op Nova Zembla, laatste regel.

Relata refedro.
Ik vertel, wat mij verteld is.

Repetitio est mater studiorum.
De herhaling is de moeder der studien (wetenschappen).

Repos ailleurs.
Elders rust.
Devies van Marnix van St. Aldegonde.

Requiescat in pace.
Hij (zij) ruste in vrede.
Naar PSALM 9 vers 4.

Reservatio mentalis.
Het geestelijk voorbehoud.
Volgens sommige Jezuietische godgeleerden mag iemand, die
een eed zweert, zich in gedachten iets anders voorstellen
dan van hem gevraagd wordt.
Iemand kan bij v. zweren geen Gallus (Franschman) gedood
to hebben, als hij bij 't afleggen van zijn eed aan gallus
(een haan) denkt.
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Revenons a nos moutons.
Laten wij tot onze schapen terugkeeren.
Laten we tot ons onderwerp terugkeeren.
De uitdrukking is ontleend aan een kluchtspel van Brueys
en Palaprat, getiteld l'Avocat Patelin, waarin een aankiager voor 't gerecht een diefstal van schapen en van
laken op dwaze wijze dooreenhaspelt.

Ridder van de droevige figuur.
Zie : El caballero de la Triste Figura.

Ridentem dicere verum (quid vetat ?)
Lachende de waarheid te zeggen, (wat verbiedt dat ?)
HORATIUS, Satirae I, I, 24.
(Gewoonlijk citeert men : Ridendo dicere verum).

Rien ne sert de courir ; it faut partir a. point.
Hard loopen dient tot niets ; men moet te rechter tijd vertrekken.
LA FONTAINE, Fables VI, so. Le lièvre et la tortue.

Rien n'est beau que le vrai.; le vrai seal est aimable.
Niets is mooi dan 't ware ; 't ware alleen is beminnelijk.
BOILEAU, Epitres IX, eerste regel.

Ring van Gyges.
Zie Gygesring.

Roma aeterna.
Het eeuwige Rome. De eeuwige stad.
TIBULLUS II,

5, 23.

Rocinante.
(Van de Spaansche woorden rocin = klepper en antes = voormalig.)
Naam van 't paard van Don Quijote.
Zie : Don Quijote.

(Het) Roode spook.
Zie : Le spectre rouge.

(Zjn) Ros ! — de roem van ouds, de vriend van z4n.
berlder.
Zie : Zijn Ros ! — de roem, enz.
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Rosinant.
Zie : Rocinante.

Wirt hora.
Het uur spelt voort.
Devies van Hugo de Groot.

Rule, Britannia, rule the waves !
Zie : When Britain first, at Heavens command.

Rust maeckt roest.
CATS, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijd.

Rust, mtn ziel ! uw God is Koning,
Heel de wereld zijn gebied ;
Alles wisselt op zln wenken,
Maar HI zelf verandert niet.
EVANGELISCH GEZANG 22 vers

I.

Rust roest.
Zie : Rust maeckt roest.

Saepe stilum vertas.
Keer dikwijls de schrijfstift om.
(Wisch met het bovenste, breede gedeelte van uw schrijfstift datgene uit, wat gij met het onderste, spitse gedeelte op het met was bestreken schrijftafeltje geschreven
hebt, m. a. w. verbeter voortdurend uw werk.)
HORATTUS, Satirae I, To, 72.

Saevis tranquillus in undis.
Kahn to midden der grimmige golven.
Devies van Prins Willem I.

Salomo.
Zie : Zoo wijs als Salomo.

Salus populi suprema lex esto.
Het heil des yolks zij de hoogste wet.
CICERO, De

legibus III, 3, 8.
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Sancta simplicitas !
Heilige onnoozelheid !
Zie : 0 sancta simplicitas.

Sans peur et sans reproche.
Zonder vrees of blaam,
Zie :* Chevalier sans pear et sans reproche.

Sans reproche et sans peur.
Zie : Chevalier sans peur et sans reproche.

Sap6re aude.
Waag het wijs te zijn.
HORATIUS, Epistolae I, 2, 40.

Sapienti sat.
Zie : Dictum sapienti sat est.

Sat cito, si sat bene.
('t Geschiedt) snel genoeg, als 't goed genoeg (geschiedt,)
CATS, Censorius bij Hieronymus, Epistolae 66,
(Lievelingsuitdrukking van Keizer Augustus).

9.

Schep vreugde in 't leven.
Zie : Freut euch des Lebens.

SchibbOleth.
Herkenningswoord. Parool. (Het woord Schibboleth beteekent eigenlijk een korenaar of een vloed.)
RICHTEREN 12 vers 6.
Nadat de Gileadieten de Efraimieten verslagen hadden,
vluchtten velen van de laatsten over de rivier de Jordaan.
Om nu te weten, of de personen, die zich over de rivier
lieten zetten, tot de overwonnenen behoorden, lieten de
overwinnaars hen het woord Schibboleth uitspreken. De
Efraimieten spraken het niet als Schibboleth uit, maar
als Sibbolet, werden .daardoor herkend en dan gedood.

Schitteren door afwezigheid.
Zie : Praefulgebant quod non videbantur.

Schoenmaker, blijf bij je leest.

Zie : Ne sutor supra crepidam.
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Schoonste deugd van schoone zielen,
Liefste trek in 't lief gelaat !
Mannentrots en hartstocht knielen
Waar ge uw vriendltke oogen slaat.
DE GENESTET, Zachtheid.

Scribendi recte sapere est et principium et fons.
Goed begrijpen is het beginsel en de bron van het (goed) schrijven .
HORATIUS, Epistola ad Pisones 309.

Scylla.
Zie : Van Scylla op Charybdis vervallen.

Sed fugit interea, fugit irreparabile tempos.
Maar ondertusschen vervliegt de onherroepelijke tijd.
VERGILIUS, Georgica III, 284.

Selon que vous serez puissant ou miserable,
Les jugements de cour vous rendront blanc on noir :
Naar gelang ge machtig of ellendig (aanzienlijk of gering) zijt,
Zullen de uitspraken der rechters u wit of zwart (onschuldig of
schuldig) verklaren.
LA FONTAINE, Fables VII, 1. Les animaux malades de la peste.

Semper bonus homo tiro est.
Een goed mensch blijft altijd een beginner.
MARTIALIS, Epigrarnmata XII, S I, 2.

Semper crescendo,
Steeds wassend.

Semper idem.
Steeds dezelfde.
Devies van Bilderdijk.

Se non e vero, 6 ben trovato.
Als 't niet waar is, is 't toch goed gevonden.
BRUNO, Gli eroici furori, Paris 1585, deel 2, dial. 3.

Shakespeare and kein Endes
Shakespeare voor en na, (tot vervelens toe).
Titel van een stuk van Goethe in 't Morgenblatt fur gebildete StAnde N °. 13, 12 Mei t 815.
Gevleugelde woorden.

io
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Si silttiram talem victoriam reportavero, mea erit pernicies.
Ms ik nog one overwinning als deze behaald zal hebben, zal het
mijn ondergang zijn.
PYRRHUS na den gewonnen slag bij Asculum, 279 v. Chr.
volgens PLUTARCHUS, Leven van Pyrrhus, c. 2 1.

Sic erat in fatis.
Zoo stond het in 't boek des noodlots.
OVIDIUS, Fasti

I, 481.

Sic itur ad astra!
Zoo stijgt men tot de sterren op !
VERGILIUS, Aeneis

IX, 641.

Sic transit gloria mundi.
Zoo gaat de heerlijkheid der wereld voorbij.

Sic , volo, sic jubeo ; sit pro ratione voluntas.
Zoo wil ik, zoo gebied ik ; in plaats van reden geldt de wil.
(Eigenlijk : Hoc volo, sic jubeo , sit pro ratione voluntas).
JUVENALIS, Satirae 6, 223.

Si Dieu n'existait pas, it faudrait l'inventer.
Als God niet bestond, moest men hem uitvinden.
VOLTAIRE, Epitre I l'auteur des Trois Imposteurs, 1769,
vers 2 2 .

Silent leges inter arma.
De wetten zwijgen gedurende den strijd.
CICERO, Oratio pro Milone 4. 10.

Similia similibus.
Het gelijke door het gelijke.

Similia similibus curantur.
Het gelijke wordt door het gelijke genezen.
Beginsel der homoeopathische geneeswijze.
(Zie ook : Contraria contrariis curantur.)

Simplex sigillum. veri.
Eenvoud is 't kenmerk van 't ware.
(bevies van Boerhave.)
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Simpliciter.
Eenvoudig.
(Zie : Non sine laude.)

Simson.
Zie : Zoo sterk als Simson.

Si parva licet compOnere magnis.
Als 't geoorloofd is het kleine to vergelijken met het groote.
VERGILIUS, Georgica 4, 176.

Sine ira et studio.
Zonder toorn en zonder hartstocht. Onpartijdig.
TACITUS, Annales I, i.

Sit tibi terra levis!
Zij de aarde u licht ! (grafschrift.)
MARTIALIS. Epigrammata

IX, 29, II.

Sit vónia verbo.
Met verlof gezegd. Veroorloof mij de uitdrukking.

Si vis me Here, dolendum est primum ipsi tibi.
Indien gij wenscht dat ik ween, toon u eerst zelf geroerd.
HORATIUS 9 Epistola ad Pisones 102.

Si vis pacem, para bellum.
Zoo gij den vrede wilt, bereid u ten oorlog.
Naar VEGETIUS, Epitome institutorum rei militar. 3, Voorrede.

Sjibboleth.
Zie : Schibboleth.

Sleep, gentle sleep,
Nature's soft nurse.
Slaap, lieflijke slaap,
Zachte voedster der natuur.
SHAKESPEARE, Henry

IV, Second part, 3, I.

Sljucht en rjucht as dy fen Boalsert.
Slecht en recht als die van Bolsward.
Dit was de spreuk van den Frieschen dichter Gijsbert
Japix, maar het gezegde moet in zijnen tijd en ook
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reeds veel vroeger spreekwoordelijk geweest zijn. Boisward was voorheen, vooral ten tijde der Schieringers en
Vetkoopers, onder de Friesche steden hoog in aanzien,
en hare burgers stonden, naar 't schijnt, gunstig bekend
wegens hun eenvoud en rechtschapenheid. In de yolkstaal nog : Sljucht en rjucht as Sjoerd Piters sijn foarbroek (= voorbroek).
W. DIJKSTRA. Uit Frieslands Volksleven van vroeger en
later II, 401 en 402.

Soldats, songez que du haut de ces pyramides quarante
siecles vous contemplent.
Soldaten, bedenkt dat van den top dezer pyramiden veertig eeuwen
op u nederzien.
NAPOLEON I, den 21 Juli 1798 v6Or den slag bij de
Pyramiden.

Soli Deo gloria.
Gode alleen zij de eer.

Sol justitiae illustra nos.
Zon der gerechtigheid bestraal ons.
Devies der Utrechtsche universiteit.

Some days must be dark and dreary.
Eenige dagen moeten donke y en somber zijn.
LONGFELLOW,

The rainy day.

Something is rotten in the state (of Denmark).
Er is jets verrot in den staat (Denemarken).
Gewoonlijk citeert men : There is something rotten in the state.
SHAKESPEARE, Hamlet I, 4.

Souvent femme varie.
Eene vrouw verandert dikwijls.
Frans I, koning van Frankrijk, ( 1 494- 1 547) schreef deze
woorden met een diamant van zijn ring in een der vensterruiten van het kasteel Chambord.
Brant6me, Vie des dames galantes, Disc. 4, laatste hoofdstuk.
Lie ook : Souvent femme vane,
Bien fol qui s'y fie !

149

Souvent femme varie,
Bien fol qui s'y fie !
Eene vrouw verandert dikwijls,
Zeer dwaas is hij die op haar vertrouwt !
VICTOR HUGO, Le roi s'amuse (1832) 4, 2.
Zie ook : Souvent femme varie.

Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convie.
Laat ons vrienden zijn, Cinna, ik noodig u daartoe uit.
CORNEILLE, Cinna 5, 3.

Spaar uwen voet van het huis uws naasten, opdat lit
niet zat van u worde en u hate.
SPREUKEN, 25 vers

17.

Speak thou for me and tell them what I did.
Spreek gij voor mij en zeg hun wat ik deed.
SHAKESPEARE, Henry VI, III, 1, I.

Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae.
Zij komen om te zien, (peen) zij komen om zelf gezien te worden
(ni. de vrouwen bij de schouwspelen).
Ovimus, Ars amandi I, 99.

Spes patriae.
De hoop des vaderlands (Het opgroeiend geslacht.)

Spook.
Zie : Le spectre rouge.

Spring niet verder dan uw stok lang is.
Titel van een bekend puntdicht van Cats.
(Zie : Want veel te pogen zonder raad.)

Staan als een zoutpilaar.

Naar GENESIS 19 vers 26.

Sta op, neem uw beddeken op en wandel.
MATTHEUS 9 vers 6.
MARCUS 2 vers II.
LUCAS 5 vers 24.
JOHANNES 5 vers 8.
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Stifle rustplaats van Gods dooden!
'k Denk aan u met stile vreugd.
EVANGELISCH GEZANG 182

vers I.

Stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeeren.
GENESIS 3

vers 19.

Strooi de dartelende Jeugd
Rozen op haar paden !
Laat de voile schaal der vreugd
't Schuldloos hart verzaden !
BILDERDIJK, Des

levens lust.

Struggle for life.
Zie : The struggle for life.

Sub sole nihil perfectum.
Er is niets volmaakt onder de zon.

Summa cum laude.
Met den hoogsten lof.
Zie : Non sine laude.

Summa summarum,
Idles to zamen. Bij slot van rekening.
LAUTUS, Truculentus

I, I, 4.

Summum jus, summa injuria.
Het hoogste recht is 't hoogste onrecht.
CICERO, de

officiis. I, 1o, 33.

Superflua non nocent.
Het overtollige schaadt niet.

Sursum corda!
Verheft uwe harten !
KLAAGLIEDEREN VAN JEREMIA

Surtout pas de zee.
Zie : Pas trop de zêle.

3, 41.
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Suihn cuique.
Aan elk het zijne.

CICERO, de

legibus I, 6, 19.
de officiis I, 5, 15.
de natura deor. III, 15, 38.
Devies van 't huis van Hohenzollern en van de orde van
den Zwarten Adelaar.

Tabula rasa.
Gladgestreken tafeltje.
De Romeinsche lei was een plankje met was bedekt.
In die was werd het schrift met een schrijfstift gegrift.
Wenschte men het geschrevene uit to wisschen, dan
streek men de was met het bovenste vlakke einde van
de schrijfstift glad.

Tandem bona causa triumphat.
Eindelijk triomfeert de goede zaak.

Tandem fit surculus arbor.
Het rijsken wordt eindelijk een boom.
Prins MAURITS van Nassau.

Tant de fiel entre-til dans l'&me des dOvots !
Is er zooveel gal in 't gemoed der vromen !
BOILEAU, Lutrin I.

Tarpeische rots.
Zie : Il est peu de distance, etc.

Tegen windmolens vechten.
Toespeling op een dwaas gevecht van Don Quijote, die
eenige windmolens voor reuzen aanzag, welke hij bekampen moest.
CERVANTES, El ingenioso hidalgo Don Quijote de
la Mancha i, 8.
Zie ook : Don Quijote.

Tel brille au second rang qui s'ëclipse au premier.
Menigeen schittert op den tweeden rang, wiens licht op den eersten
rang verduisterd wordt.
VOLTAIRE, Henriade I vers 31.
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Tell me not in mournful numbers,
Life is but an empty dream !
Zeg me niet in sombere liederen, dat het Leven slechts een ijdele
droom is.
LONGFELLOW, A psalm of life.

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis.
De tijden veranderen en wij veranderen met hen.

Tempus edax rerum.
De tijd, die de dingen verteert.
Ovmius, Metamorphoses XV, 234.

Tempus run, hora ilia.
De tijd spelt voort, het uur vliedt heen.

Te zln of niet te In.
Zie : To be or not te be.

That is the question.
Zie : To be or not to be, that is the question.

The almighty dollar.
De almachtige dollar.
in een schetsje, getiteld : The Creole village, in x836 opgenomen in het te New-York
verschenen tijdschrift The Magnolia.

WASHINGTON IRVING,

The child is (the) father of man.
Het kind is de vader van den man.
WORDSWORTH,

My heart leaps up.

The cups that cheer, but not inebriate.
De drank (eigenlijk de bekers) die vroolijk maakt, maar niet bedwetmt (de thee).
WILLIAM COWPER, The Task (1785) IV.

The proper study of mankind is man.
De geschiktste studie van 't menschdom is de mensch.
POPE, Essay on man 2, I.
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There are more things in Heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy.
Er zijn meer dingen in Hemel en op aarde, Horatio,
Dan waarvan gij in uwe philosophic wel droomt.
SHAKESPEARE, Hamlet 1, 5.

There is no union here of hearts,
That finds not here an end.
Zie : Friend after friend departs.

There is something rotten in the state.
Zie : Something is rotten in the state.

There's work for all to do.
Er is werk voor alien.

The right man in the right place.
De rechte man op de rechte plaats.
Dikwijls citeert men verkeerdelijk : The right man on the
right place.
A. H. LAYARD in eene redevoering den 1 5den Januari 1855
in 't Engelsche Lagerhuis gehouden.

The struggle for life.
De strijd om 't bestaan.
Uitdrukking ontleend aan den titel van een bock van Darwin, luidende : On the origin of species by means of
natural selection or the preservation of favoured races
in the struggle for life, d. i. Over het ontstaan der soorten Tangs den weg der natuurlijke teeltkeus of het behoud
der meest begunstigde rassen in den strijd om 't bestaan.

The time is out of joint.
De tijd is uit zijn voegen.
SHAKESPEARE,

Hamlet 1, 5.

Though last not least in love.
Ofschoon de laatste, toch niet de minste in de lief de.
(Gewoonlijk citeert men slechts : Last not least).
SHAKESPEARE, Julius Cesar 3, I.

Three removes are as bad as one fire.
Drie verhuizingen zijn even erg als een brand.
BENJAMIN FRANKLIN, The way to wealth.
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Throchloftig folk fen dizze aide namme
Waes jimmer op dy alders great !
Bljuw iwich fen, dy grize hege stamme
Ien Brien, ien kraeftich bloeyend leat !
Doorluchtig yolk van dezen ouden naam,
Wees immer op uw (voor)ouders grootsch !
Blijf eeuwig van dies grijzen hoogen stam,
Een groene, een krachtig bloeiende loot !
E. H. HALBERTSMA, Frijsk Folksliet.

Thule.

Zie: Ultima Thule.

Thy fate is the common fate of all ;
Into each life some rain must fall,
Some days must be dark and dreary.
Uw lot is 't gewone lot van alien ,
In ieders leven moet wat regen vallen,
Sommige dagen moeten donker en somber zijn.
LONGFELLOW,

The rainy day.

TO is geld.
Zie : Time is money.

Time is money.
Tijd is geld.
Vermoedelijk naar Bacon (Essayes, of Dispatch 162o). De
bedoelde plaats luidt : Time is the measure of business,
as money is of wares, d. i. Tijd is een maatstaf voor
den arbeid, evenals geld voor koopwaar.

Timeo Danaos et dona ferentes .
Ik vrees de Grieken, ook al geven zij geschenken.
VERGILIUS, Aeneis

II, 49.

Tirer les marrons du feu.
De kastanjes uit het vuur halen.
LA FONTAINE, Fables IX, 16. Le singe et la chat.

To be or not to be, that is the question.
Te zijn of niet to zijn, dat is de vraag.
SHAKESPEARE,

Hamlet 3. I.

To err is human, to forgive divine.
Dwalen is menschelijk, vergeven is goddelijk.
POPE, Essay on Criticism II, 325.

'55
Tooneelspel quam in 't licht tot leerzaem tijdverdriaf,
Het wijckt geen ander spel, nosh konincklIke vonden ;
Het bootst de weerelt na : het ketelt ziel en ltjf :
Het prickelt ze tot vreught of slaet ons zoete wonders :
Het toont in 't klein begrijp al 's menschen ijdelheit,
Daer Demokrijt om lacht en Heraklijt om schreit.
VONDEL,

Schouwburgrijm.

Tot hiertoe en niet verder.
JOB 38

vers I 1.

Toujours par quelque endroit fourbes se laissent prendre.
Altijd loopen schelmen op de een of andere manier in de val.
LA FONTAINE, Fables III, 3. Le loup devenu berger.

Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux.
Alle genres zijn goed, behalve 't vervelende genre.
VOLTAIRE, Enfant prodigue. (Voorrede).

Tout comme chez nous.
Precies zooals bij ons.
Naar NOLANT DE FATOUVILLES, Arlequin, empereur dans
la lune.
(Dit stuk, opgenomen in Ghêrardi, Theatre italien, deel
I, werd in 1684 voor 't eerst opgevoerd.)

Tout comprendre, c'est tout pardonner.
Alles begrijpen is alles vergeven.
(Eigenlijk : Tout comprendre rend três-indulgent.)
MADME DE START, Corinne ou l'Italie 1807 , I, Livre 18.
Chapitre 5.

Tout est perdu, fors l'honneur.
Alles is verloren, behalve de eer.
Frans I na den slag bij Pavia in 1525 in een brief aan
zijne moeder. (Ten onrechte meent men gewoonlijk, dat
Frans I niets anders aan zijne moeder mededeelde dan
de hierboven geciteerde woorden. De uitdrukking komt
echter voor aan het slot van een brief en luidde eigenlijk : De toutes choses ne m'est demourê que l'honneur
et la vie qui est saulve.)
DULAURE, Histoire politique, civile et morale de Paris,
1837, 3, 209.
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Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes
(possibles).
Alles is zoo goed mogelijk, in onze wereld, die zoo best is, als 't
maar kan.
VOLTAIRE, Candide, Hootdstuk I. (Gewijzigd).

Tout fiatteur
Vit aux depens de celui qui l'Ocoute.
leder vleier
Leeft ten koste van hem, die naar hem luistert.
LA FONTAINE, Fables I, 2. Le corbeau et le renard.

Tout soldat francais porte dans sa giberne le baton de
marOchal de France.
leder Fransch soldaat draagt den maarschalksstaf in de patroontasch.
(Gewoonlijk citeert men : in den ransel).
NAPOLEON I volgens E. BLAZE, La vie militaire sous
l'Empire. Paris 1837, I, 5.
LODEWIJK XVIII in een toespraak tot de jongelieden van de
militaire school van Saint-Cyr, opgenomen in den Moniteur
van ro Augustus 1819, blz. 1072 volgens R. Alexandre, Le
mus6e de la conversation, 3e ed., Paris 1897, blz. 300.

Travaillez, prenez de la peine :
C'est le fonds qui manque le moins.
Werk, span u in :
Dat is 't kapitaal, dat u 't minst in den steek laat.
LA FONTAINE, Fables V, 9. Le laboureur et ses enfants.

Tres faciunt collegium.
Drie personen vormen een gezelschap.
DIGESTA LXXXVII De verborum significatione 5o, 16.

Tu l'as voulu, George Dandin, to l'as voulu.
Ge hebt het gewild George Dandin, ge hebt het gewild.
Eigenlijk : Vous l'avez voulu, George Dandin, vous l'avez
voulu.
MOLIERE, George Dandin I, 9.

Tunica propior pallio.
Het hemd is nader dan de rok.
PLANTUS, Trinummus

V, 2, 30.
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Tusschen weemoed, strld en hope
Vliedt het leven snel voorblj.
DE GENESTET, Leekedichtjes XCVII, Weemoed en Hope.

Twee vaten heeft Jupijn. HO schenckt nu zuur, nu zoet,
Of matight weelde en vreught met druck en tegenspoet.
VONDEL, Schouwburgrijm.

Ubi bene, ibi patria.
Waar 't iemand goed gaat, daar is zijn vaderland.
Naar CICERO, Tusc. Disp. V, 37, 108.
Zie ook : Patria est, ubicumque est bene.

Ubi lex, ibi poena.
Waar een wet is, is straf.

Ubi meum invenio, ibi vindico.
Ik neem 't mijne, waar ik het vind.
Gewoonlijk citeert men : Je prends mon bien oil je le trouve.
Zie aldaar.

U heb ik lief, mijn blauwgekielde,
Mtn Hollandsch frisch ontloken jeugd.
DE GENESTET, Aan de „Hollandsche jongens" van
Hildebrand.

Uitbazuinen.
Naar MATTHEUS 6 vers 2.

Uit de diepten roep ik tot u, o Heer.
PSALM 130 vers I.

Uit de neevlen zal de dag
Eenmaal zeker rljzen.
DE GENESTET, Leekedichtjes XLVI, Een geloovige.

Uit den overvloed des harten spreekt de mond.
MATTHEUS 12 vers 34.
LUCAS 6 vers 45.

Uit de vrucht wordt de boom gekend.
MATTHEUS 7 vers 20.
MATTHEUS 12 vers 30.
LUCAS 6 vers 44.
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Uitroeien met wortel en tak.
JOB 18 vers i6.
MALEACHI 4 vers

1.

Uitstorten, (zjjn hart, zjn ziel).
I

SAMUEL I vers 15.
PSALM 42 vers 5.
PSALM 62 vers 9.

't Uitverkoren yolk (De Joden).
PSALM 105 vers 43.
2 MACC. 5 vers 19.

Ultima ratio regis.
Het laatste woord des konings.
Opschrift der Pruisische kanonnen sedert 1742.
PREUSS, CEuvres de Frederic le Grand, deel 1 i, blz. 118.

Ultima ratio regum.
Het laatste woord der koningen.
Opschrift van alle kanonnen, die in Frankrijk gegoten werden,
tijdens Richelieu aan het bewind was. (1624-1642).
FLEURY DE BELINGEN, Les premiers essays de proverbes.
La Haye 1653, blz. 114.

Ultima Thule.
Het afgelegen eiland Thule. Vermoedelijk een der eilanden
ten Noorden van Engeland, dat de Ouden voor het eindpunt der aarde hidden.
VERGILIUS, Georgica I, 30.

Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt.
En zijt ge niet gewillig, dan gebruik ik geweld.
GOETHE, Erlkonig.

Un diner rOchauffe ne valut jamais rien.
Een opgewarmd diner was nooit wat waard.
BOILEAU,

Une chambre introuvable.
Eene onvergelijkelijke kamer.
Zie : Plus royaliste que le roi.

Lutrin I vers 104.
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Une tempdte dans tine verre d'eau.
Een storm in een glas water.
met betrekking tot troebelen
in de kleine republiek San Marino.
Zie : Balzac, Le cure de Tours, oeuvres completes. Paris
1869, deel 6, blz. 48.
MONTESQUIEU (1689-1755)

Unsinn, du siegst and ich muss untergehn.
Onzin, gij zegepraalt en ik moet ten onder gaan.
SCHILLER, Die Jungfrau von Orleans. 3, 6.

Un sot trouve toujours tin plus sot qui l'admire.
Een gek vindt altijd een grooter gek die hem bewondert.
BOILEAU, Art poêtique II, slot.

Un Tiens vaut, ce dit•on, mieux que deux Tu l'auras:
L'un est stir, l'autre ne l'est pas.
Een ding, dat men heeft, is, zegt men, beter dan twee die men
krijgen zal.
Het eene is zeker, 't andere is het niet.
LA FONTAINE, Fables V, 3. Le petit poisson et le *hear.

Uren, dagen, maanden, jaren
Vliegen als een schaduw heen;
Ach I wa vinden, waar wij staren,
Niets bestendigs hier beneèn!
EVAN GEMS CH GEZANG 16o, eerste regels.

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.
Al ontbreken de krachten, dan is toch nog de wil to prijzen.
OVIDIUS, Epistolae ex Ponto III, 4, 79.

Utile dulci.
Het nuttige met het aangename (vereenigen.)
Zie : Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci.

Uw geloof heeft u behouden.
MATTHEUS 9 vers 22.
MARCUS 5 vers 54.
MARCUS 10 vers 52.
LUCAS 7 vers 50.
LUCAS 17 vers 19.
LUCAS i8 vers 42.

16o

Uw koninklk kome.
Zie : Uw naam worde geheiligd.

Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil
geschiede, gel& in den hemel, alzoo ook op de aarde.
Het Onze Vader.
MATT1-tEUS 6 vers 9 en 10.
LUCAS II vers 2.

Uw wil geschiede.
Zie : Uw naam worde geheiligd.

Uw woord is eene lamp voor mijnen voet en een licht
voor mljn pad.
PSALM I 19 vers 105.

V. C.
Zie : vi coactus.

Vader, ik heb gezondigd.

LUCAS 15 vers 18.

Zie ook : Pater, peccavi.

Vader, in Uwe handen beveel ik mlnen geest.
Het laatste der zeven kruiswoorden van Jezus.
LUCAS 23 vers 46.

Vader, vergeef het hun, want zij wet en niet wat zij doen.
Het eerste der zeven kruiswoorden van Jezus.
LUCAS 23 vcrs 34.

Vae victis!
Wee den overwonnenen !
BRENNUS, 390 v. Chr. bij de inneming van Rome.
PLAUTUS. Pseudolus V, 2, 19.

Van de daken prediken.

MATTHEUS 10 vers 27.
LUCAS 12 vers 3.

't Vangt aan, het kloek bedraf, waar 't nakroost van
zal spreken.
ToLLENS, Overwintering op Nova Zembla.
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VAnitas vanitatum.
IJdelheid der ijdelheden.
PREDIKER 1 vers 2.

Van Pontius naar Pilatus sturen.
In plaats van : Van Herodes naar Pilatus sturen.
Naar LUCAS 23 vers 6 tot 12.

Van Scylla op Charybdis vervallen
Van het eene gevaar in 't andere vervallen.
Scylla, rots tusschen Italie en Sicilie. Daar tegenover op
de N. 0. kust van Sicilie lag de rots Charybdis ; bij elke
rots was een gevaarlijke maalstroom, in de oudheid berucht.
Zie ook : Incidis in Scyllam, cupiens vitare Charybdim.

Vare, Vare, redde mini legiones !
Varus, Varus, geef mij mijne legioenen weder !
Keizer Augustus na den slag in 't Teutoburger woud, 9
na Chr.
Zie ook : Quinctili Vare, redde legiones.

Varietas delectat.
Afwisseling is aangenaam.
CICERO, de nat. deorum

I, 9, 22

en verschillende andere

schrijvers.

Varium et mutabile semper femina.
Eene vrouw is een steeds wisselend en veranderlijk wezen.
VERGILIUS, Aeneis IV, 569.

Vat der Danaiden.
Zie : Danaidenvat.

Vedi Napoli e poi muori!
Zie Napels en sterf dan !
Italiaansch spreekwoord.

Veel drukte (leven) om nets.
Zie : Much ado about nothin g.
Vele eersten zullen de laatsten zin en vele laatsten de
eersten.
MATTHEUS 19 vers 30.
MARCUS 10 vers 31.
LUCAS 13 vers 30.

Gevleugelde woorden.

II
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Vele laatsten zullen de eersten zijn.
Zie : Vele eersten zullen de laatsten zijn.

Velen 4n geroepen, maar weinigen uitverkoren.
MATTHEUS 20 vers 16.
MATTHEUS 22 vers 14.

Veni, vidi,
lk kwam, ik zag, ik overwon.
Volgens PLUTARCHUS, Gezegden van koningen en veldheeren, sprak Caesar deze woorden na de overwinning
bij Zela, den 2 en Augustus van het jaar 47 v66r Chr.
Dit laat zich ook uit zijn Caesar 50 opmaken. Volgens
Suetonius, Vita Caesaris 37 echter, stonden deze woorden op een bord, dat bij een triomftocht van Caesar op
den weg was geplaatst.

Verba valent usu.
De woorden gelden door 't gebruik.
De woorden hebben de waarde, die 't gebruik er aan geeft.

Verba volant, scripta manent.
Woorden vlieden keen, maar geschriften blijven.

Verbeter, en verbitter niet;
Toon goedheld, toon vertrouwen !
Een oog, dat scherp, maar zuiver ziet,
Kan 134 het kwade, dat geschiedt,
't Aanwezig goede aanschouwen.
BEETS, Verbeter, en verbitter niet.

Verbie de lieden het tooneel,
Zoo loopt 'er zevenmaal zooveel;
't Verboden wil men allermeest,
En tegenstreven noopt den geest.
Wie dan den LIVER blusschen wil,
Zie door de vingers en zwagh stil ;
Want wort ghlj op uw zeer geraeckt,
Zoo denk : ik heb 't er naer gemaeckt.
VONDEL, Schouwburgrijm.

Verbl#dt u met de bliiden en weent met de weenenden.
ROMEINEN 12

vers 15.

Verboden vrucht.
GENESIS 3

vers x-6.
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Vergadert u geen schatten op de aarde.
MATTHEUS

6 vers 19.

Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wj vergeven onzen
schuldenaren.
Het Onze Vader.

MATTHEUS 6 vers 12.
LUCAS II vers 4.

Ver in 't Zuiden ligt mijn Spanje.
Zie : Fern im Sfid das schône Spanien.

Verlos ons van den booze.
Het Onze Vader.

MATTHEUS 9 vers 13.
LUCAS 11 vers 4.

Verlos ons van den preektoon, Heer !
Geef ons natuur en waarheid weer !
DE GENESTET, Leekedichtjes LX, Leekegebedje.

Versint, eer ghij begint.
CATS, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt

Verzuim de gave niet, die in u is.

I TIMOTHEUS 4

(Het) vette der aarde.

III.

vers 14.

GENESIS 45 vers 18.
NEHEMIA 8 vers i i.
PSALM 81 vers 17.
PSALM 147 vers 14.

Vice versa.
In omgekeerde richting.
Heen en weer.

Vi coactus (V. C.)
Door geweld gedwongen.

Videant cOnsules, ne quid res publica detrimenti capiat.
Laat de consuls er voor zorgen, dat het gemeenebest geen schade lijde.
CICERO, Orationes in Catilinam 1, 2, 44.

Video meliora proboque ;
Deteriora sequor.
Ik zie het betere en ik keur het goed,
Maar ik doe het kwade.
OVIDIUS,

Metamorphoses VII, 20.
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Ville morte.
Doode stad.
Deze naam is in gebruik gekomen in de beteekenis van
vervallen stad, na 't verschijnen van een werk van
Henri Havard, over „Les vines mortes du Zuiderzee."
(„De doode steden van de Zuiderzee.")

Vindicat atque polit.
Dit wreekt, gene beschaaft. (Het zwaard en de vijl).
Devies van het Groningsch studentencorps.

Viribus unitis.
Met vereende krachten.
Devies van Frans Joseph I, keizer van Oostenrijk, volgens
keizerlijk besluit van 12 Februari 1848.

Virtus, Concordia, fides.
Deugd, eendracht, trouw.
Devies van 't Leidsch studentencorps.

Virtus nobilitat.
De deugd adelt.
Devies der orde van den Nederlandschen Leeuw.

Visch wit zwemmen.
Zie : Pisces natare oportet.

Vis &mica.
De kracht van het comische.
CAESAR bij Suetonius, Vita Terentii, Ed. Roth, blz. 294, 35.
Eigenlijk wordt op de aangegeven plaats niet van „vis
comica", maar van „virtus comica" gesproken. Door
verkeerde plaatsing van een komma schijnt het echter
bij eene oppervlakkige lezing, dat er „vis comica" bedoeld wordt.

Vita brevis (est), ars longa.
Het leven is kort, de kunst lang.

Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango.
De levenden roep ik. De dooden beklaag ik. De bliksems breek ik.
Motto van SCHILLER's Lied von der Glocke.
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Vleeschpotten van Egypte.
Zie : De vleeschpotten van Egypte.

Vleesch van mtin vleesch en been van man been.
GENESIS 2 vers 23.

Voila justement comme on ecrit l'histoire.
Zie : Et voila justement comme on ecrit l'histoire.

Voila le soleil &Austerlitz !
Dat is de zon van Austerlitz !
Uitroep van Napoleon I op 7 September 1812 aan de
Moskwa, bij 't opgaan der zon, ter herinnering aan den
slag bij Austerlitz van 2 Dec. 1805.
SEGUR. Histoire de Napoleon et de la grande armee
pendant Pannee 1812, deel 7, blz. 9.

Voor de jeugd is 't beste goed genoeg.
Zie : Fur die Jugend ist das Beste gut genug.

Voor de menschen klaag uw leed
Niet te luide, niet te lange,
Niet te bange :
Meest vertooning scheurt haar kleed.
DE GENESTET,

Niet voor de menschen.

Voorzichtig gelijk de slangen.
Zie : Weest voorzichtig gelijk de slangen.

(Een) Vos verliest wel zijn haar, maar niet zjjne streken.
Zie : Vulpem pilum mutare, non mores.

Vous l'avez voulu, George Dandin, vous l'avez voulu.
Gij hebt het gewild, George Dandin, gij hebt het gewild.
MOLIERE, George Dandin I, 9.
Gewoonlijk citeert men minder juist : Tu I'as voulu, etc.

Vous "des orfevre, Monsieur Josse.
U is goudsmid, Mijnheer Josse. U geeft een raad in Uw eigen belang.
MoukRE, L'amour medecin 1, 1.
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Vox clamantis in deserto.
De stem des roependen in de woestijn.
JESAJA 40 vers 3.
MATTHEUS 3 vers 3.
MARCUS I vers 3.
LUCAS 3 vers 4.
JOHANNES I vers 23.

Zie ook de opmerking bij : Een stem des roependen in
de woestijn.

Vox pOpuli, vox Dei.
De stem van 't yolk is de stem van God.

Vrede op aarde.
LUCAS 2

Vrede zij ulieden !

vers 14.

LUCAS 24 vers 36.

Vreest God, eert den koning.
Zinspreuk van verschillende corporatien, inzonderheid van
anti-revolutionnaire kiesvereenigingen.

Vrtheid, blijheid.
Zie : Vryheyt, blyheyt.

Vroegh rib, vroegh rot,
Vroegh wljs, vroegh sot.
CATS,

Spiegel van den ouden ende nieuwen tijt I.

Vrome, vroeggestorven vrinden!
Slechts zijt gij m4 wat vooruit ;
'k Zal u alien wedervinden
Als ons Jezus 't graf ontsluit.
EVANGELISCH GEZANG 182

vers 4.

Vrome wenschen.
Zie : Pia desideria.
Pia vota.

Vryheyt, blyheyt.
CATS, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt. III.

Vulpem pilum mutare non mores.
Een vos verandert zijn haar, maar niet zijn acrd.
SUETONIUS, Vespasianus 17.

1 67

Vurige kolen op iemands hoofd hoopen.
SPREUKEN 25 vers 22.
ROMEINEN 12 vers 20.

Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.
MATTHEUS 12 vers
LUCAS 6 vers 45.

34.

Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen ,
Daar woont hjj zelf, daar wordt zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid 1
PSALM 133

vers 3.

Waar Maas en Waal te zamen spoelt
En Gorkum rijst van ver,
Daar heft zich op den linker zoom
En spiegelt in den breeden stroom
Een slot van eeuwen her.
't Is Loevestein. —

H. TOLLENS, Herman de Ruiter.

Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
MATTHEUS

6 vers 21.

Waar werd oprechter trouw.
Zie : Waer werd opreghter trou.

Wachter, wat is er van den nacht ?
JESAJA 21

vers II.

(Titel van een bekend gedicht van Da Costa).

Waer werd opreghter trou
Dan tusschen man en vrou
Ter wereld oyt gevonden?
Twee sielen, gloende aen een gesmeed
Of vast geschakelt en verbonden
In lief en leed.
VONDEL, Gysbrecht van Aemstel 4.

Wanneer de jaren ons ontvlidn
Dan is er geen meer vreugd te hopen :
Dan moet men op drie beenen loopen,
Dan moet men door vier oogen zien.
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Men kan ons bizlin niet verdragen:
Men hoort ons stenen, kuchen, klagen,
De jicht maakt onze leden krom:
0, Welk een last is de ouderdom!
PATES, Op den ouderdom.

„Wanneer de kindren groot zjn,
mjjn lief, mjjn levenslust!
Dan komt er, na een tijd van zorg,
ook weer een to van rust.
Mijn Naar zal wel wat grijs zljn,
uw voorhoofd niet zoo glad ;
Maar als het hart nog jong is,
hoe weinig hindert dat!"
BEETS, Wanneer de kindren groot zijn.

Wanneer het water stifle staet,
Wanneer de mensche ledigh gaet,
Wanneer het yser rusten. moet,
Diet een van drie en blljfter goed.
CATS, Tachtighjarige bedenkingen.

Want veel te pogen zonder raad,
En ver te springen zonder maat,
En zaken aangaan boven macht
Dat brengt er menig in de gracht.
CATS, Spring

niet vender dan uw stok fang is.

Ware ik Alexander niet, ik zou wenschen Diogenes te zijn.
Woorden van Alexander den Grooten, toen Diogenes niets
anders van hem begeerde, dan dat hij voor hem wat
uit de zon zou gaan.
DIOGENES LADITIUS VI, 2 n. 6, 32.

Was du ererbt von deinen VAtern hast,
Erwirb es um es zu besitzen.
Wat gij van uwe vaderen hebt gcerfd,
Verwerf dat, om het te bezitten.
GoETHE,

Faust I, Nacht.

Was glAnzt ist fur den Augenblick geboren ;
Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren.
Wat glanst is slechts voor 't oogenblik geboren ;
Het echte blijft voor 't nageslacht bewaard.
GOETHE, Faust, Vorspiel auf dem

Theater.
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Was ist der langen Rede kurzer Sinn?
Wat is in 't kort de zin dier lange redeneering?
SCHILLER, Die Piccolomini 1,

2.

Was man nicht weiss, das eben brauchte man,
Und was man weiss, kann man nicht brauchen.
Wat men niet weet, dat juist heeft men noodig,
En wat men weet, dat kan men niet gebruiken.
GOETHE, Faust I, Vor dem Tore.

't Was Neerland niet meer vreemd, natuur de wet to
stellen !
TOLLENS, Overwintering op Nova Zembla.

Wat baat het een mensch, zoo ill de geheele wereld
gewint, en hi ljjdt schade aan zjjne ziel ?
MATTHEUS 16 vers
MARCUS 8 vers 36.
LUCAS 9 vers 25.

26.

Wat buigt, breekt niet.
CATS, Huis- en zedebeelden.

Wat buigt gj u neder, o mijne ziel, en zijt onrustig in mij?
PSALM 42 vers

6

en 12.

Wat een mensch zaait, zal hij ook maaien.
GALATItRS

6 vers 7.

Wat God samengevoegd heeft, scheide de mensch niet.
MATTHEUS 19

vers 6.

Wat God vereent, wil ik niet scheiden.
BORGER,

Aan den Rijn.

Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.
JOHANNES 19

vers 22.

Wat is de Meester was en goed,
Die alles heeft gebouwt,
En noch in wesen blyven doet
Wat 's menschen oog aanschouwt,
CAMPHUYZEN, Maysche Morgenstond.

I70

Wat is de mensch dat g zijner gedenkt, en de zoon des
menschen dat g hem bezoekt, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de Engelen en hebt hem met
eere en heerlikheid gekroond!
PSALM 8

vers 5 en 6.

Wat is toch rIkdom? wat is eer?
Een handvol nietig silk..
VAN ALPHEN,

Wat is waarheid?

De ware rijkdom.

PILATUS volgens JOHANNES 18 v2rs 38.

„Wat Podzie, en waar heur woon is ?"
Alom, waar 's levens adem gaat.
Z4 is het schoone in al wat schoon is
In voorwerp, denkbeeld, woord en daad.
BEETS, Waar niet.

Wat slaapt het zacht op 't blauwsatijnen kussen,
't Onschuldig kind in 't derde levensjaar !
Hoe geestig dringt zich 't poezel handje tusschen
't Azuur der ztde en 't goud van 't vochtig Naar.
BEETS, Bij

,,Wat voor de vuist wordt toegediend,
„Komt warm op tafel," zei een vriend.
Komt warm op tafel, dat is waar,
Maar is niet altijd even gaar.
BEETS,

een kind.

Voor de vuist.

Wat wjj wenschen, willen, streven,
Hooger geest gebiedt.
DE GENESTET,

Terugblik.

Wat wondren zaagt ge al niet, woestljnvorstin van
't Oosten !
Een grond vereeuwigen, dien 's hemels vuren roostten
Tot gene onoverzienbre, een waterlooze zee
Van golven Steen en rots, tooneel van schrik en wee,
Verlatenheid en dorst en zonder laafnis sterven ! DA COSTA,

Wat zich als stichtlijk aan koint melden,
Sticht ons maar zelden.

Hagar.

DE GENESTET. Stichtelijk.
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Wat ziet ga den splinter, die in het oog uws broeders
is, maar den balk, die in uw oog is, merkt go niet !
MATTHEUS 7

Weent met de weenenden.
ROMEINEN 12

vers 3.

vers 15.

Weest voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gellk
de duiven.
MATTHEUS I0

vers 16.

Weest vroolijk, maar werkt door.
Woorden door Prof. HUET, Hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft (t 1899) herhaaldelijk tot zijne
studenten gesproken.
Dit woord werd o. a. geciteerd door den waarnemenden
burgemeester van Amsterdam Van Hall, in eene feestelijke
vergadering op 8 Juni te Amsterdam gehouden, naar
aanleiding van een besluit der Tweede Kamer tot verbetering van het Noordzeekanaal. Sedert is „weest
vroolijk, maar werkt door' eenigen tijd een gevleugeld
woord geweest.

„Weer u zelf!" zei ik tot iemand ;
Maar hij kon niet : hij was n i e m a n d.
DE GENESTET, Leekedichtjes II, Individualiteit.

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad
der goddeloozen, noch staat op den weg der zondaren,
noch zit in het gestoelte der spotters.
PSALM I

Welkom, lieve kleine zus !
Welkom in dit Leven.
VAN ALPHEN,

vers I.

Welkomstgroet.

Weizalig hij, die in der boozen raad
Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat,
Noch nederzit waar zulken samenrotten,
Die roekeloos met God en godsdienst spotten.
PSALM I vers I.
(Veel mooier is de bewerking van denzelfden psalm door
Marnix van St. Aldegonde, welke aldus aanvangt :

Welzalig is de man, die in den raet
Van 't godloos volck gheheelijck niet en gaet,
Noch op den wech der sondaers staat vermeten,
Oft op den stoel der spotters is gheseten.)
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Wenn ihr 's nicht fah% ihr werdet 's nicht erjagen.
Als gij 't niet voelt, dan zult gij 't niet bereiken.
GOETHE, Faust I, Nacht.

Wenn Menschen auseinandergehn,
So sagen sie : Auf Wiedersehn.
E. VON FEUCHTERSLEBEN, Nach altdeutscher Weise.

(Denn) wer den Besten seiner Zeit genug
Getan, der hat gelebt fur alle Zeiten.
(Want) wie voor de besten van zijn tijd genoeg gedaan heeft,
Die heeft geleefd voor alle tijden.
SCHILLER, Wallensteins Lager, Prolog.

's Werelds achtste wonder.
Zie : Doorluchte Stichteren van 's Werelds Achtste wonder.

Werken der duisternis.
ROMEINEN 13 vers 12.

Werken en denken en leeren is leven :
Wie pier niet werkt, is zjn plekjen op aard',
Wie daar niet denkt, is het leven niet waard.
DE GENESTET, Werken, denken, leeren.

Werken in het zweet des aanschIns.
GENESIS 3 vers 19.

Werken zoolang het dag is.
JOH. 9 vers

4.

Werkt uwe eigene zaligheid met vrees en beven.
PILIPPENZEN 2 vers 12.

Wer nicht liebt Wein, Weib mid Gesang,
Der bleibt ein Harr sein Leben lang.
Wie niet houdt van wijn, vrouwen en gezang,
Die blijft een dwaas zijn leven lang.
Deze woorden worden gewoonlijk aan Luther toegeschreven.
Zelfs vindt men ze thans ook in Luther's kamer op den
Wartburg.
XANTHIPPUS („Spreu". IV Munchen 1883) geeft echter
als bron het Italiaansche rijmpje op :
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Chi non ama il vino, la donna e il canto,
Un pazzo egli sara e mai un santo.
Wie niet houdt van zang en vrouw en wijn
Die zal een dwaas en nooit een heilige zijn.
Het eerst treedt, naar 't schijnt, de Luther-legende in de
Wandsbecker Bote van 1775, N°. 75 op, in 't volgende
„Devise an einen Poeten."
Dir wiinsch' ich Wein und Malchenkuss,
Und deinem Klepper Pegasus
Die Krippe stets von Futter !
Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
Der bleibt ein Narr rein Leben lang,
Sagt Doktor Martin Luther.

Wer niemals einen Rausch gehabt,
Der ist kein braver Mann.
Wie nooit een roes heeft gehad
Dat is geen flinke kerel.
J. PER1NET, Das Neu-Sontagskind.

Wer nie sein Brot mit Tranen ass,
Wer nie die kummervollen Nachte
Auf seinem Bette weinend sass,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen. Machte.
Wie nooit zijn brood met tranen at,
Wie nooit in kommervolle nachten
Al weenend op zijn sponde zat,
Die kent u niet, u hemelsche machten.
GOETHE, Wilhelm Meisters Lehrjahre 2, 13.

Werpt uwe paarlen niet voor de zwInen.
MATTHEUS

7 vers 6.

Wer rich der Einsamkeit ergibt,
Ach, der ist bald allein.
Wie zich aan de eenzaamheid overgeeft,
Ach, die is spoedig alleen.
GOETHE, Wilhelm Meisters Lehrjahre 2, 13.

When Britain first, at Heaven's command,
Arose from out the azure main,
This was the charter of the land,
And guardian angels sung this strain,
Rule, Britannia, rule the waves!
Britons never will be slaves.
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Toen Brittanje voor 't eerst, op 's Hernels bevel,
Uit den azuren oceaan oprees,
Was dit de grondslag van het land
En zongen beschermengelen dit lied :
Brittanje, heersch over de golven !
Britten zullen nooit slaven zijn.
Rule, Brittannia.
(Engelsch Volkslied).

THOMSON,

Wie zich over den arme ontfermt, leent den Heer.
SPREUKEN 19

vers 17.

Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zeif in.
PSALM 7 vers 16.
PSALM 57 vers 7.
SPREUKEN 26 vets 27.
PREDIKER 10 vers 8.

Wie eerst komt, die eerst maalt.
Zie : Die eerst komt, die eerst maalt.

Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig
worden.
MARCUS i6 vers 16.
Op deze bijbelplaats, die vooreerst gelooven en daarna doopen
voorschrijft, hebben zich de Mennonieten, bij hunne bestrijding van den kinderdoop steeds beroepen.

Wie gezond zijn hebben den mediclnineester niet noodig,
maar wie ziek Ain.
MARCUS 2

vers 17

Wie gliicklich, wenn das Knabenkleid
loch urn die Schultern fliegt.
Hoe zalig, Wien eens jongens kiel
Nog om de schoudren glijdt.
HOLTY, Die Knabenzeit.
(Vertaald door Nicolaas Beets in de Camera Obscura.)

Wie heeft dien zal gegeven worden.
MATTHEUS 13 vers 12.
MATTHEUS 25 vers 29.
MARCUS 4 vers 25.
LUCAS 8 vers 18.
LUCAS 19 vers 16.
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Wie is er, die ons 't lied verbiedt,
Waar vreugde en lust in klinken?
De blide vogel zingt op 't nest,
En de Engel boven 't luchtgewest,
Waar zon en starren blinkers.
Een vil en onbeklemd gemoed,
Gezond en vroollk bruisend bloed
Is weer dan schat en overvloed
Die ons bij 't graf ontzinken.
BILDERDIJK, Vroolijkheid.

Wie is het, die zoo hoogh gezeten,
Zoo diep in 't grondelooze licht,
Van tijt noch eeuwigheit gemeten
Noch ronden, zonder tegenwight
B4 zich bestaet.

VONDEL, Lucifer.

Wie kan al de starren meten?
Wie spreekt heur getalen uit?
Wie heur doel en during melden,
Of den kring, die haar besluit?
HI die al, wat HI formeerde,
Met een weak regeeren kan,
Noemt de starren bij haar namen
Meet den hemel met een span.
VAN ALPHEN,

De Starrenhemel.

Wie klopt, dien zal opengedaan worden.
MATTHEUS 7 vers 8.
LUCAS II vers To.

Wie leugens zoekt voor Ain gebreken
Wordt nooit verschoond.
VAN ALPHEN,

Het gebroken glas.

Wie meent to staan, zie toe dat ha niet valle.
i CORINTHIERS 10 vers 12.

Wie met pik omgaat, wordt er mee besmet.
SIRACH 13.

Wie niet veinzen kan, kan niet heerschen.
Zie : Qui nescit dissimulare, nescit regnare.

I.
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Wie niet werkt, zal ook niet eten.
2 T HESSALONICEN ZEN 3

vers 1o.

Wien Neerlandsch bloed in d' adren vloeit,
Van vreemde smetten vrt,
Wiens hart voor land en koning gloeit,
Verheff' den zang Eils wit':
HI stell' met ons, vereend van zin,
Met onbeklemde Borst,
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst.
H. TOLLENS,

Wien Neerlandsch bloed.

Wie ooren heeft om te hooren, die hoore.
MATTHEUS 13

vers 9.

Wie spoedig geeft, geeft dubbel.
Zie : Bis dat, qui cito dat.

Wie staat, zie toe dat hjj niet valle.
(Eigenlijk : Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle).
I CORINTHIILRS I 0 vers 12.

Wie roemt, roeme in den Heer.
2 CORINTHIERS, 10

vers 17.

Wie trouwt doet wel en wie niet trouwt doet beter.
I CORINTHIERS 7 vers 38.
Wie, nit liefde, een heilgen Plicht
Hart en hoofd wil geven,
Zal zln God en vrede en licht
Vinden in dit leven.
DE GENESTET, Leekedichtjes

XCIX. De Practici.

Wie vader of moeder lief heeft boven mij, die is mins
niet waardig.
MATTHEUS I0 vers 37.

Wie van u kan met bezorgd te zijn gene el tot zjne
lengte toedoen.
MATTHEUS 6

vers 27.

Wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst
neer en overrekent de kosten ?
LUCAS I 4

vers 2 7.
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Wie van ulieden zonder zonde is, werpe het eerst den
steen op haar.
JOHANNES 8

vers 7.

HOSEA 8

vers 7.

Wie wind zaait, zal storm maaien.
Wie zal de kat de bel aanbinden ?
Zie : Attacher le grelot.

Wie zich des armen ontfermt, leent den Heer.
SPREUKEN 19

vers 17.

Wie zich zelven verhoogen zal, die zal vernederd worden ; en wie zich zelven zal vernederen, die zal verhoogd worden.
MATTHEUS 23 vers 12.
LUCAS 14 vers II.
LUCAS i8 vers 14.

Wie zijn kruis niet opneemt, en mij navolgt, die kan mijn
discipel niet zijn (die is mijns niet waardig).
MATTHEUS to vers 38.
MATTHEUS i6 vers 24.
MARCUS 8 vers 34.
LUCAS 9 vers 23.
LUCAS 14 vers 27.

Wie zoekt, die vindt.

MATTHEUS 7 vers 8.
LUCAS I I vers lc,.

WI gaan niet naar Canossa.
Zie : Nach Canossa gehen wir nicht.

WI groeien vast
In tal en last :
Ons tweede vaders klaeghen
Ay, ga niet voort
Door deze poort,
Of help een luttel draeghen.
Opschrift boven de poort van 't weeshuis in de
Kalverstraat to Amsterdam.

VONDEL,

WO hebben hier geen blijvende plaats (eigenlijk : geen
blijvende stad).
HEBREtRS
Gevleugelde woorden.

13 vers 14.
12
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WI leven vril, wij leven blij
Op Neerlands dierbren grond ;
Ontworsteld aan de slavernia,
Zijn wij door eendracht groot en vrt ;
Hier duldt de grond geen dwinglanda,
Waar eeuwen vrtheid stond.
J. BRAND, Wij

leven vrij.

Wijs mg de plaats, waar ik gezaaid heb.
MULTATULI, Max

MULTATULI, Verspreide stukken.
Havelaar. Toespraak tot de inlandsche

hoofden.

Wij zaten laatst bij Saartje,
Onze oude, goede baker,
Die sprookjes kan vertellen.
VAN ALPHEN, Eene vertelling.

't Wil al muysen wat van katten komt.
CATS, Spiegel

van den ouden en de nieuwe tijt.

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van duytschen bloet,
Het Vaderlandt ghetrouwe
Blijf ik tot in den doet.
Een Prince van Orangien
Ben ick vrij, onverveert
Den coninck van Hispangien
Heb ick altijt gheeert.
MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, Wilhelmus.
(Volgens eene studie van den Heer J. W. ENSCHEDE to
Haarlem in het tijdschrift der Vereeniging van NoordNederlandsche Muziekgeschiedenis is het Wilhelmus het
werk van een onbekend persoon, door Marnix in 1572
bewerkt. Het lied wend het eerst in Zeeland populair en
maakte van Zeeland uit zijn tocht door ons land.
Het lied bestond in het Fransch reeds in 1568 of 1569).

Wir sind e i n Volk, and einig woll'n wir handeln.
Wij zijn 66n yolk en eendrachtig willen we handelen.
SCHILLER, Wilhelm Tell 2, 2.

Wind zaaien en storm oogsten.

HOSEA 8 vers

7.
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Wir wollen sein ein einzig Volk von Briidern,
In keiner Not uns trennen und Gefahr.
Wij willen zijn een enkel yolk van broederen
En in nood en gevaar elkaar niet verlaten.
SCHILLER, Wilhelm Tell 2, 2.

Wir sitzen so frdhlich beisammen,
Wir haben einander so lieb.
Wij zitten zoo vroolijk bij elkander,
Wij houden zoo veel van elkaar.
KOTZEBUE, Trost, beim Scheiden.

Wisch mijn cirkels niet ult.
Zie : Noli turbare circulos meos.

(Denn) wo das Strenge mit dem Zarten,
Wo Starkes sich und Mildes paarten,
Da gibt es einen guten Mang.
(Want) waar 't strenge en 't teedere,
Waar 't sterke en 't zachte zich paarden,
Daar heerscht harmonie.
SCHILLER, Das Lied von der Glocke.

Wo du nicht bist, Herr Organist,
Da schweigen alle Flaten.
(Waar gij niet zijt, meneer de organist,
Daar zwijgen alle fluiten).
Parodie op een paar regels van een bekend Duitsch kerklied van ERDMANN NEUMEISTER, luidende :
Herr Jesu Christ ! wo du nicht bist,
Ist nichts, das mir erfreulich ist.
Heer Jezus Christus, waar gij niet zijt,
Is niets, dat mij verheugt.

Wolven in schaapskleeren.
Naar MATTHEUS 7 vers I.

Wo man singet, lass dich ruhig nieder,
Ohne Furcht, was man im Lande glaubt ;
Wo man singet, wird kein Mensch beraubt :
Bdsewichter haben keine Lieder.
Waar men zingt, vestig u daar gerust,
Zonder vrees, wat men ook in 't land gelooft ;

18o

Waar men zingt, daar wordt geen mensch beroofd :
Booswichten hebben geen liederen.
Gewoonlijk citeert men :
Wo man singt, da lass dich ruhig nieder,
Bose Menschen haben keine Lieder.
SEUME, Die Gesange. (Zeitung far die elegante Welt, 1804
N°. 23).

Zachtheid is de kracht der zwakken,
Is haar schepter en haar zwaard,
't Bloempje, dat een zucht zou knakken,
Been en buigt — en blijft gespaard.
DE GENESTET,

Zachtheid.

Zalig, wie een Moeder hebben,
Die op 's levens kronkelvloed,
't Zij hij rijzen moog of ebben,
't Hulkjen voor het stranden hoedt I
BENNINK JANSONIUS,

Moeder.

Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het
Koninkrijk der hemelen.
MATTHEUS 5 vers
LUCAS 6 vers 20.

3.

Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.
MATTHEUS 5

vers 7.

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven.
OPENBARING 14 viers 13.

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
MATTHEUS 5

vers 8.

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
MATTHEUS

5 yers 9.

Zalig zijn de zachtmoedigen, want z0 zullen het aardrijk
beerven.
MATTHEUS 5

vers 5.
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Zalig zi3n die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
MATTHEUS 5 vers 6.
LUCAS 6 vers 21.

Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden.
MATTHEUS 5 vers 4.
LUCAS 6 vers 21.

Zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans
zullen geloofd hebben.
JOHANNES 20 vers 29.

Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar
de zevende dag is de sabbat des Heeren uws Gods ;
dan zult gij geen werk doen.
EXODUS 20 vers 9 en 1o.
DEUTERONOMIUM 5 vers 13 en 14.

Zet, zangster ! zet dien tocht op de aangeslagen snaren;
Voig Neerlands wimpel na langs de ongemeten baren ;
Bezing het waagstuk, maal den uitslag, roer en streel,
En vall' u 't loon der kunst, een enkle traan, ten deel!
TOLLENS, De Overwintering op Nova Zembla.

Ziedaar, lieve wichtjes !
Een bundel gedichtjes,
Vermaakt er u mee!
VAN ALPHEN, Aan twee lieve kleine jongens.

'k Zie de gele bladers vallen.,
Met den zomer is 't gedaan:
En 't gehuil van sneeuw en regen.
Kondigt ons den winter aan.
VAN ALPHEN, Winterzang.

Zie den mensch. (Ecce Homo.)
JOHANNES 19 vers 5.

Zie, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders took)
to zamen wonen.
PSALM 133 vers I.

Zij heeft gala an 't geen zij kon.
MARCUS 14 vers 8.
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Z4n brood eten in 't zweet zIns aanschjJns.
GENESIS 3

Zijn handen in onschuld wasschen.

vers 19.

PSALM 26 vers
PSALM 73 vers

6.
13.

Zijn hart uitstorten.
Zie : Uitstorten.

Zijn kernel ! 't Levend schip, dat door de zandzeebarenZie : 't Levend schip, dat door de zandzeebaren.

Zijn licht onder eene korenrnaat zetten.
MATTHEUS 5 vers 15.
MARCUS 4 vers 2I.
LUCAS 8 vers 16.
LUCAS II vers 33.

Zijn Her (harp) aan de wilgen hangen.
PSALM 137 vers 2.

Zijn ros ! — de roem vanouds, de vriend van zijn berijder
Dat ros steeds, wear de spreuk van d' Idumeeschen lijder
Ter eer zijns Gods van zong: gaf het paard zijn kracht,
Zijn heldenhart? Wie heeft zijn hall bekleed met pracht
Van manen, golvende op den wind ?"
DA COSTA,

Hagar.

Zijn woorden op een goudschaaltje wegen.
SIRACH, 2I,

27 en 28, 29.

Zijn ziel in lijdzaamheid bezitten.
LUCAS 2I

vers 19.

Zijn ziel uitstorten.
Zie : Uitstorten.

Zijt niet bezorgd tegen den morgen, want de morgen
zal voor het zijne zorgen ; elke dag heeft genoeg aan
zijn eigen kwaad.
MATTHEUS 6

Zijt voorzichtig als de slangen.
Zie : Weest voorzichtig gelijk de slangen.

vers 34.
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Zij zullen hem niet temmen
Den fieren Vlaamschen leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid
Met kluisters en geschreeuw.
Zij zullen hem niet temmen,
Zoolang 6On Vlaming leeft,
Zoolang de leeuw kan klauwen
Zoolang hij tanden heeft.
H. VAN PEENE, De Vlaamsche leeuw.

Zij zullen het niet hebben,
Ons oude Nederland!
Het bleef bij alle ellenden
Gods en der Vaadren pand!
DA COSTA, Aan Nederland in de lente van 1844.

Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid,
en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
MATTHEUS 6 vers 33.

Zoekt en gij zult vinden.
MATTHEUS 7 vers 7.
LUCAS 1I vers 9.

Zon van Austerlitz.
Zie : Voila le soleil d'Austerlitz.

Zooals gij wilt, dat u de menschen doen, doet gij hull
desgelijks.
MATTHEUS 7 vers 12.
LUCAS 6 vers 31.

Zoo arm als Job.
JOB 1 vers 14 tot 17.

Zoo .de Heer wil en wij levee.
JACOBUS 4 vers 15.

Zoo de moeder is, is hare dochter.
EZECHI1L 16 vers 44.

Zoo geduldig als Job.
Naar JOB I en 2.

Zoo ge u goede menschen op wilt voeden
Veins niet ! Wie ge ook zijt, weer die gij zijt !
Waar de kinderen een rol vermoeden,
Zijt ge 't spel en al uw invloed kwijt.
BEETS, Nog een wenk.
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Zoo gij den vrede wilt, enz.
Zie : Si vis pacem, para bellum.

Zoo God vd•Or ons is, wie zal tegen ons zijn?
ROMEINEN

8 vers 31.

Zoo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelven en neme zijn kruis op en volge mij.
MATTHEUS 16 vers
MARCUS 8 vers 34.
LUCAS 9 vers 23.

24.

Zoo kuisch als Jozef.
Naar GENESIS 39.

Zoo lang een vrij rechtschapen man
Zijn eigen brood verdienen kan,
Zoo lang ook schaam' by zich een gunstbewijs to vragen.
W. BILDERDIJK, Plicht.

Zoo'n middelman,
Wat heb je er an ?
DE GENESTET, De

man van 't ware midden.

Zoo rust dan eind'lijk 't ruwe noorden
Van hageljacht en stormgeloei,
En rolt de Rijn weer langs zijn boorden
Ontslagen van de winterboei.
BORGER,

Zoo sterk als Simson.
Zoo valsch als Judas.

Aan den Rijn.

Naar RIGTEREN 14, 15 en i6.
Naar LUCAS 22 vers 48.

Zoowat de mensch zaait, zal hij ook maaien.
GALATIERS 6

vers 7.

Zoo wijs als Salomo.
Naar I KONINGEN 4 vers 29 tot 34.

Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade
niet ontvangen ?
JOB 2

vers 1o.
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Zou ik voor den klepper vreezen?
0, die lieve brave man
Maakt, dat ik gerust kan wezen
En ook veilig slapen kan.
VAN ALPHEN, De Klepperman.

Zoutpilaar.
Zie : Blijven staan als een zoutpilaar.

(Het) Zwaard van Damocles.
Damocles was een hoveling van den tyran van Syracuse,
Dionysius I. Daar Damocles den vorst in hooge mate
benijdde, liet deze, om hem to toonen, dat de vorstelijke
grootheid geen onvermengd geluk oplevett, op een feestmaal een zwaard aan een paardehaar boven het hoofd
van zijn gast hangen.
CICERO, Tusc. Disp. V, 21, 6.

GEVLEUGELDE WOORDEN IN DE
GRIEKSCHE TAAL.

(Spr. uit : t.11os ego.)
Een tweede ik, een vriend.
ZENO, volgens Diogenes Laertius VII, 1 n. 19, 23.
(Latijn : Alter ego.)
AAlog iyth.

'Avrixeterog. (Spr. uit : Antichristos.)

Antichrist.
I JOHANNES 2 vers 18.
I JOHANNES 4 vers 3.
2 JOHANNES I vers 7.

'A zictixovrEg imi iviewv 6evig€60 .€,rafma Tcybq 112,Iovg
pi ;VOMIT& (Spr. uit : Ha paschontes huf heteroon orgizesthe,

tauta toes alloes me poieite.)
Datgene, waarover gij boos zijt, als anderen 't u doen lijden, doet
dat ook aan anderen niet.
Isokrates (Nikolles, 61.)
(Latijn : Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris.)
AirrOg i'tpa. (Spr. uit : autos efa.)
Hijzelf heeft het gezegd.
Met deze uitdrukking meenden Pythagoras' leerlingen hunne
beweringen to kunnen staven.
ARISTOPHANES, Wolken, vers 196.
(Latijn : Ipse dixit.)

Blaticnuia. (Spr. nit : Blasfêmia.)

Godslastering.
MATTHEUS 26

vers 25, en verschillende andere plaatsen.
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Flafd 'AO-nvagE. (Spr. uit : Glauk' athenazze.)
Flafxa Etc 'ADivag. (Spr. uit : Glauka eis Athenãs.)
Uilen naar Athene (brengen).
Overtollig werk verrichten.
ARISTOPHANES, Vogels, vers 301.

_rwilat crEarrOv. (Spr. uit : GnOthi seauton.)
Ken u zelf.
(Opschrift op den Apollotempel te Delphi.)
THALES ? CHILON ?
(Latijn : Nosce te ipsum.)

44 got xof) au& ;cal ;cm& -rip yfiv. (Spr. uit : Dos moi
poe stoo kai kin() ten gen.)
Geef mij een punt, waar ik kan staan en ik beweeg de aarde.
ARCHIMEDES volgens PAPPOS ed. Hultsch, 1, VIII, biz. 1060.

Ex rot) xawrof, to dircteov. (Spr. uit : Ek toe karpoe to dendron.)
Uit de vrucht den boom (kennen).
MATTHEUS 7 vers 17 tot 20.
MATTHEUS 12 vers 33.
LUCAS 6 vers 44.
'Ex roil zEete6eifearog rfig xaediag to ez-O,ua lalEi.
(Spr. uit : Ek toe perissuimatos tes kardias to stoma lalei.)
Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.
MATTHEUS 12 vers 34.
LUCAS 6 vers 45.
"Execc

AtEeOevra.

(Spr. uit : Epea, pteroenta.)

Gevleugelde woorden.
In HomERos, Ilias 46 maal en Odyssee 58 maal gebruikt.

Eikpixa.

(Spr. uit : Huireka.)

Ik heb het gevonden.
Uitroep van Archimedes, toen hij bij het onderzoek naar
't goudgehalte van eene kroon, die voor koning Hiero II
van Syracuse vervaardigd was, de wet van 't soortelijk
gewicht ontdekte.
VITRUVIUS, de archit. IX, 3.
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Oalarva! 8.cilarra! (Spr. uit : Thalatta ! thalatta !)
De zee ! de zee !
Uitroep van de tienduizend Grieken onder Xenophon, toen
zij op hun terugweg naar het vaderland de zee weerzagen.
XEN0PHON, Anabasis 4, 7, 17.
49e6iv iv yotivatit ;carat. (Spr. nit : Theoon en goenasi keitai.)
Het ligt in den schoot der goden.
HOMEROS, Ilias 17, 514 , 20, 435.
HoMEROS, Odyssee I, 267 ; I, 400 ; i6, 129.
Kaioccea tpieEtg xai Ai, Kaidaeog Tim. (Spr. uit: Kaisara
fereis kai ten kaisaros tuchên.)
Gij draagt Cesar en zijn geluk.
PLUTARCHUS, Caesar 38.
Ifferaig oli letivrow ylvx.6. (Spr. uit : Metabolê pantoon gluku.)
Afwisseling van alle dingen is aangenaam.
EURIPIDES, Orestes 234.
(Latijn : Varietas delectat.)
1VIndiv liyay. (Spr. uit : 1116:len agan.)
Niets to veel.
TERENTIUS, Andria

I, I, 34.

(Latijn : Ne quid nimis.)
Nefvcc rtiviv xeayptemov. (Spr. uit : Nuira toon pragmatoon.)
De zenuw der dingen (handelingen).
DEMOSTHENES volgens AESCHINFS, in Ctesiph, c. 52.
(Latijn : Nervus rerum.)

Oral, 6' 6 daiucav avdei

;twain xaxa,
Toy votv ifilavE zethrov sTo powleierat. (Spr. uit : Hotan
d'ho daimoon Andri porsunêi kaka,
Ton noen eblapse proton hooi boeluietai.)
Wanneer de godheid iemand kwaad bereidt, dan krenkt zij eerst
zijn geest.
(Latijn : Quos Deus perdere vult, dementat prius.)
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HavocOg TON. (Spr. uit : Panikos lobos.)
Panische schrik. Paniek.
De Grieken en Romeinen schreven den schrik, die plotseling des nachts in de legerplaats ontstond, toe aan de
onverwachte verschijning van de godheid Pan.
Holettiovc Ely = zavrag zicet. (Spr. uit : Polemioes einai
pantas pasi.)
Allen (alle menschen) leven op voet van oorlog met alien. (met alle
anderen.)
Dit woord van PLATO, Wetten I, 625, wordt door HOBBES
in zijn Leviathan (Amsterdam 1668) c. 18, weergegeven
door de Latijnsche uitdrukking : Bellum omnium contra
omnes.
Z7tEtidE geadicog. (Spr. uit : Spuide bradeoos.)
Haast u langzaam.
(Latijn : Festina lente.)

,O,Eieovatv nain xeh68,' Optlicitxaxai. (Spr. uit : Phteiroesin
ethe chresth' homiliai kakai.)
Kwade samensprekingen bederven goede zeden.
I CORINTHIiRS 15 vers 33.
ilog aukv icoxecivng, fillic cpeltecrn i iclh&eta. (Spr. uit:
Filos men Socrates, alla filtate he aletheia.)
Socrates is wel mijn vriend, maar de waarheid is mij het liefst.
AMMONIUS, Leven van Aristoteles.
Zie voor het Latijn : Amicus Plato, sed magis amica veritas.
XE1Q xEle a vixtet. (Spr. uit : Cheir cheira niptei.)
MENANDER, Monostich. 543.
Ook door andere Grieksche schrijvers gebruikt.
(Latijn : Manus manum lavat.)

BI den Ulf:ever van dit boek verscheen ook :

OPSTELLEN OVER.
SPELLING EN VERBUIGING DOOR R. A. KOLLEWIJN
DR.

TWEEDE, VERMEERDERDE DRUK

PRIJS f 1.50.

Het oordeel van eenige bladen over dit werk :
AMSTERDAMSCHE COURANT, i o Nov. 1899.
„Het is een zeer leerrijk bundeltje, een boek dat tot nadenken stemt.
We schrijven elkaar allemaal zoo klakkeloos na en we hebben dikwijls
zoo'n hoog woord over de rechte spelling en over de ware „geslachten".
Nu, wie den schrijver volgt in zijn geschiedkundige uitstapjes, ziet wel
dadelijk het voetstuk wankelen, waarop zijn zekerheid omtrent dit en
dat tot nog toe zoo vast scheen te staan. „Groote Goden," zoo roept
men uit, „wat is er gemodderd en geknoeid met die spelling en met
die geslachten en wat is dit alles bitter weinig rationeel. Dat inzicht
geeft den lezer dan weer een anderen kijk op „het Kollewijnsch" en
hij zegt tot zichzelf dat, alles bijeen genomen, ' die vereenvoudigde
spelling en die afschaffing der geslachten eigenlijk veel rationeeler is
dan wat wij — met hoeveel moeite ! — op de schoolbanken hebben
geleerd (om het toch weer te vergeten!)."
ALGEMEEN HANDELSBLAD, 25 Maart 1900.
Dat de tegenwoordige spelling in vele opzichten ,onprakties" is,
daarvan overtuigt Dr. KOLLEWIJN zijn lezers ten voile; dat veel tegenstrijdigs is in de wijze van bepaling der geslachten, blijkt ook zonneklanr.
Het komt ons dus zeer natuurlijk voor, dat Dr. KOLLEWIJN zijn
goedgeschreven, overtuigende stukken nog eens onder de aandacht van
het publiek brengt."
HET VADERLAND, Nov. 1899.
„Hoe men ook over de voorstellen tot vereenvoudiging onder schrijftaal
moge denken, dit staat vast dat KOLLEWIJN zijn denkbeelden met talent
verdedigt, dat hij zich een handig en niet eigenwijs polemist betoont en
dat hij er zelfs in geslaagd is een lectuur smaaklijk te maken, waarvan
men dat niet zou verwachten."

,HET NIEUWS VAN DEN DAG, 14 Oct. 1899.
„Indien de lezer ten slotte niet overtuigd wordt, dat het nieuwste
stelsel beter is dan het door den schrijver bestredene, dan heeft hij in
elk geval de overtuiging gekregen, dat deze nieuwste schrijfwijze op
ernstig verdedigbare gronden rust .. ..
leder beschaafd Nederlander, die zijne taal liefheeft, kan het boek
lezen en zal het belangwekkend vinden."
DE NEDERLANDSCHE SPECTATOR, 4 Nov. 1899.
„De opstellen, in eenvoudigen, helderen trant geschreven, laten zich
goed lezen. Sommige (die over Het Geslacht en over de Geschiedenis
van de Geslachten der zelfst. n.w. in het Nederlandsch) zijn met zorg
bewerkte studien, die docenten in het Nederlandsch en candidaten in
de Ned. letteren voortaan niet ongebruikt mogen laten liggen. De auteur
heeft zich de moeite gegeven de feiten te verzamelen, en ze in hun
redele waarde tegenover traditie, sleur en vooroordeel te stellen. Verwonderlijk is het hoe weinig voordeel de spraakkunsten tot heden van
de verzamelde gegevens hebben weten te trekken; hoe weinig kritisch
in 't algemeen de taalwetenschap te werk gaat en hoeveel moed er ook
in dezen blijkt noodig te zijn om de oude paden te verlaten."
J. KOOPMANS.
DE AMSTERDAMMER, Weekblad voor Nederland, 19 Nov. 1899.
„Hier de strikt wetenschappelike uiteenzetting van het ontstaan van
de dwaasheden waaraan wij noch maar aldoor gehoorzamen. Hier vindt
men het klaar en eenvoudig weerleggen van alles wat er zo al dienst
beef t gedaan als wapen tegen de voorgestelde vereenvoudigingen. Maar
idan staat er buiten de eigenlike spellingstrijd noch zovêel interessants
n, dat mensen die wat aan taal doen, kan brengen tot inkeer van
meest dogmatiese begrippen."
Dr. J. B. SCHEPERS.
DE VACATURE, 22 Sept. 1899.
„Het gaat met Dr. KOLLEWIJNS boek als met ieder boek, waarin
de schrijver met overtuiging het nieuwere en betere verdedigt boven
'het oude en versletene; men wordt belangstellende in dingen, die schijnbaar
van nul en geener waarde zijn, en men ziet in, dat men waarde heeft
toegekend aan dingen, die met roest en oud ijzer van de hand moeten
gedaan worden."
VRAGEN VAN DEN DAG, April 190o.
„Volgens mijn indruk staat de zaak nl. zo : Het is natuurlik nodig
de ware stand van zaken te kennen en te weten hoe wij aan onze
spelling en manier van verbuigen (in de schrijftaal) gekomen zijn. Kent
men die feiten en hun geschiedenis (en zo nodig, kan men die uitstekend
uit Dr. KOLLEWIJN'S boekje leren), dan is 't maar eenvoudig een kwestie
van kunnen zien."
Prof. Dr. H. LOGEMAN.
MUSEUM, Nov. Igoo.
„Wanneer hij, die in zake hervorming van de Nederlandsche schrijftaal
tot de onverschilligen of vijandig gezinden behoort, na de lectuur dezer

Opstellen niet tot voorstander van zulk een hervorming bekeerd is, mag
dat waarlijk niet aan den heer KOLLEWIJN worden geweten. Op steekhoudende paedagogische en wetenschappelijke gronden toch heeft hij
pier een krachtig en overtuigend pleidooi gevoerd ten gunste der door
hem voorgestane zaak en op afdoende wijze de tegenwerpingen der
Prof. Dr. W. VAN HELTEN.
tegenstanders ontzenuwd."

HET BELFORT, Dec. '99.
„Laat iedereen, wien de zaak ter harte gnat, kennis nemen van hetgeen
vOs5r de nieuwe spelling to zeggen is, en zien, hoe de bezwaren der
tegenstanders kunnen ontzenuwd worden ; het een en het ander is door
Dr. KOLLEWIJN met evenveel talent als kennis van zaken uiteengezet.
Wie zijn boekje met de noodige aandacht leest, zal zeker van velerlei
Dr. W. DE VREESE.
vooroordeelen genezen worden.
REVUE DE BELGIQUE

lie

Serie, T. XXX.

. . . . „N'a-t-on pas dit et repete a satiete que personae ne saurait
écrire correctement le neerlandais sans consulter a tout bout de champ
le Woordenqst de DE VRIES et TE WINKEL ? Ce n'est pas une
plaisanterie : lisez les auteurs, méme les bons, et vous verrez qu'ils
n'ont rien retenu de la question d'orthographe que nous discutons.
N'est-ce pas une preuve qu'il y a la a reformer ? Et ne saute-t-il pas
aux yeux que le point de vue defendu par le professeur DE VRIES,
quand it regla l'orthographe, n'est pas le vrai ? .... L'idole grammaticale,
it y a longtemps que HERMANN PAUL, dans ses Prinzipien der
Sprachgeschichte, l'a demolie en Allemagne, et l'oeuvre a ete continuee
en Hollande. L'initiative du Dr. KOLLEWIJN y a donne lieu a tout un
mouvement en faveur d'une reforme ... .
Le mouvement pour la reforme de l'orthographe est devenu en realite
un mouvement en faveur de la langue vraie . . . . Et l'on gagne du
terrain, car depuis dix ans que ce mouvement existe, it se manifeste
une tendance de plus en plus marquee a modifier le style ecrit, a le
purger des formes mortes, auxquelles seul un pêdantisme malsain, et
manquant de sens pratique, continue a se cramponner. Ce sont la les
reflexions que suggerera a tout lecteur objectif le petit volume dans
lequel M. KOLLEWIJN a rêuni ses articles en faveur du mouvement
AUG. GITTEE.
auquel it a attaché son nom."

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE ET PEDAGOGIQUE du Musee
Beige (Louvain), le 15 Mai 1901.
. . . . „Ce sont ces articles que M. KOLLEWIJN a rêunis ici en volume.
Mais les simplificateurs n'attaquent pas seulement l'orthographe ; ils en
veulent a l'enseignement grammatical tout entier ; ils prêtendent qu'on
doit enseigner le neerlandais tel qu'on le park, c'est-a-dire enseigner
qu'il n'y a plus de declinaisons, ni de subjonctif, etc.; et non pas vouloir
faire passer pour le neerlandais reel une langue artificielle qui n'existe
que dans la cervelle des grammairiens. M. KOLLEWIJN a egalement
combattu pour cette these (qui est la bonne), et on lira avec interêt et
profit, surtout en Belgique, les pages qu'il a consacrees au developpement
C, LECOUTERE.
de ces idees nouvelles."

