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VOORWOORD.
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, 2e 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 oorspronkelijke spelling, die van Goethe volgens de nieuwste
orthographie geschreven zijn.
In navolging van bekende buitenlandsche werken
van denzelfden aard, heb ik mij niet angstvallig
bepaald tot die uitdrukkingen, welke alleen in den
engsten zin van het woord tot de citaten gerekend
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kunnen worden, maar heb ik ook uitdrukkingen
opgenomen, welke, zonder eigenlijk gevleugelde
woorden to zijn, veelvuldig in de hedendaagsche
spreek- en schrijftaal voorkomen. Zelfs heb ik aan
enkele algemeen bekende dichtregelen een plants
verleend. 1k meende, dat deze ruime opvatting van
mijn taak den gebruikers niet anders dan aangenaam
kon zijn.
Bij de bepaling van den oorsprong der vreemde
citaten heb ik o. a. een dankbaar gebruik gemaakt
van de bekende werken van Adagiarius, Bachmann
en Fournier.
Het werk is bestemd voor hen, die aan een
eenvoudige, gemakkelijke ingerichte verzameling de
voorkeur geven boven de omvangrijke, wetenschappelijke en daardoor kostbare uitgaven, welke
in het binnen- en buitenland op dit gebied verschenen zijn.
DE SAMENSTELLÈR,

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 vijf, zes pruimpjes niet. VAN ALPHEN, De pruimenboom.
Ab alio exspectes, alteri quad feceris.
Wat gij den een doet, kunt gij van den ander verwachten. PUBLILIUS Slams,
Sententiae

A Berlin !
Naar Berlijn!

Leuze der Franschen bij het uitbreken van
den Fransch-Duitschen. oorlog (1870).

Ab hoc et ab hac.
In het wild. Zonder orde of regel.

Ab initio.
Van het begin af.

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

Ab origine.
Van den oorsprong af.

Ab ovo.
Van het ei (d. i. van het begin) af. HORATIUS, Epistola ad Pisones 147.
Horatius zegt: Nec gemino bellum Trojanum orditur
ab ovo, d. i. Ook begint hij (Homerus) den Trojaanschen krijg niet met de beide eieren (van Leda).
Volgens de fabel namelijk legde Leda, gemalin van Tyndareus, door
Zeus in de gedaante van een zwaan genaderd, twee eieren, uit een.
waarvan Helena voortkwam. De schaking van deze door Paris was,
zooals bekend is, de aanleiding tot den Trojaanschen oorlog. Horatius
nu prijst het in de bovenstaande uitdrukking in Homerus, dat hij den
tact gehad heeft om, toen hij dezen krijg bezong, de zaak niet van het
tweetal eieren van Leda of van de geboorte van Helena af, op te halen.

Ab ovo usque ad mala.
Van het ei tot de appelen (van 't begin tot het einde). HORATIUS, Satirae 1, 3, 6.

Abrahams schoot.
In een rustigen en genoeglijken toestand. LUKAS 16 vers 22
Toespeling op de gewoonte der Oosterlingen om bij den maaitijd aan te
liggen op rustbedden, waarbij het hoofd van den een tegen de borst
van zijn buurman rusten kon. Zie ook : Matthews 8 vers 12 en Johannes 1 vers 18.
Gevleugelde woorden.
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Absens carens.

De afwezige krijgt niets. — Wie afwezig is, telt niet merle.

Absit invidia verbo. Livius, Ab urbe condita libri 9, 19, 15 e.e. of
Absit invidia.

Nijd (onwil, aanstoot) blijve verre van het woord, d. i. mogen mijne woorden
geen aanstoot geven, mogen mijne woorden niet als grootspraak opgevat worden,
zonder roem gesproken. CURTIUS, Historia Alexandri Magni, IO, 2, 24 ; vgl. I 0, 9, 6.

Absit reverentia vero.

Verschooning blijve verre van de waarheid. — Men verzwijge de waarheid niet.
uit consideratie. OVIDIUS, Heroides 5, I I.

Ab uno disce omnes.

Zie: Crimine ab uno etc.

Ab urbe condita (a. u. C.).

Van den bouw der stad, d. i. van de stichting van Rome af. (Het jaar 753 v. C.).

Abusus non tollit usum.

Het misbruik heft het gebruik niet op (maakt het gebruik nog niet ongeoorloofd).

A cane non magno saepe tenetur aper.

Door een niet grooten hond wordt dikwijls een zwijn gevangen. — Men kan niet
weten, hoe een koe een haas vangt. OVIDIUS, Remedia amoris 422.

Acceptissima semper munera sunt, auctor quae pretiosa facit.

Het meest geliefd plegen die geschenken te zijn, Welke hun waarde ontleenen aan
den persoon van den gever. OVIDIUS, Heroides 16 (17), 71 sq.

Accessorium sequitur suum principale.

De bijzaak volgt de hoofdzaak (waartoe zij behoort). — Wien de hoofdzaak toebehoort, dien komt ook de bijzaak toe, b.v. wie het schaap heeft, heeft de wol.

Accidit in puncto, quod non speratur in anno.
Datgene, waarop men niet durft hopen in een jaar, gebeurt soms in een oogenblik.

Accipe quam primum, brevis est occasio lucri.

Neem zoo snel mogelijk aan (wat u aangeboden wordt), de gelegenheid om winst
te halen duurt kort. — Men moet het ijzer smeden, terwijI het heet is.
MARTIALIS, Epigrammata 8, 9, 3.

Ach, des Lebens schOnste Feier,
Endigt 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 longa, vita brevis.

Ach, waren alle menschen wijs
En wilden daerbij wel!
De Aerd' waer haer een Paradijs !
Nu isse meest een Het.

DIRE RA FAELSZ. CAMPHUYSEN, Mayschen morgenstondt.
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A cruce salus.
Verlossing door het kruis (van Jezus).

Acti labores jucundi.

Zie : jucundi acti labores.

Actori (affirmanti) incumbit probatio.

Den aanklager (hem, die jets beweert) is het bewijs opgelegd. — De aanklager
(hij, die jets beweert) is het bewijs schuldig.

Actum agere.
Zich aftobben aan een afgedane zaak. — Stroo dorschen.
3, 72 (419) (actam ne agas).

TERENTIUS, Phormio 2,

Acu tetigisti.

Zie : Tetigisti acu.

Ad aperturam libri.

Bij 't openslaan van 't bock, 't bock op goed geluk openslaande, bijv. : Weinigen
kunnen oude schrijvers verklaren ad aperturam 1 i b r i.

Ad augusta per angusta.
Zie : Per angusta, ad augusta.

Ad Calendas grecas.
Tegen de Grieksche calendae. Calendae = eerste dag der maand bij de Romeinen.
De Grleken hadden geene Calendae.
(Op St.-jutmis, als de kalveren op 't ijs dansen. Nooit.)

Ad captandum vulgus.
Om het gemeen te vangen.

Adeo in teneris consuescere multum est.
Van zooveel belang is het, in zijn jeugd aan iets gewend te worden.
' Georgica 2, 272.

VERGILIUS,

Ad extremum.
Ten laatste. Eindelijk.

Ad finem.

Tot het einde.

Ad fundum.
Tot op den bodem (een glas ledigen). Men hoort ook wel: Ad fundum usque.

Ad gloriam.

Voor den roem.

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

Ad hominem.
Zie : Argumentum ad hominum.

Adhuc sub judice lis est.
Het geschil is nog onder (handers van) den rechter. Hierover zijn de geleerden
't nog niet eens. HORATIUS, Ars poetica 78.
Gewoonlijk citeert men : Grammatici certant et adhuc sub judice lis est.
Zie aldaar.
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Adhuc tua messis in herba est.

Uw oogst staat nog in den halm. — Er moet nog heel wat water door den Rijn
vloeien. OVIDIUS, Herides 16(17), 263.

Adieu, canaux, canards, canaille !

Vaarwel, vaarten, eenden, gemeen yolk!
Woord van Voltaire bij zijn vertrek uit Holland.
Mêmoires de Madme D'OBERKIRCH.

Ad incitas redactus.
Vastgezet. Tot het uiterste gebracht.
I n c i t u s = onbeweeglijk, van een Steen (c,,,a 1 x) in het damspel, dies
men niet meer verzetten kan. Vandaar: Ad i n c i t as (c a l c e s)
r e d a c t us = Tot het uiterste gebracht. Vastgezet.

Ad interim.
Tusschentijds.

Ad infinitum.

Tot in het oneindige.

Ad libitum.
Naar believen.

Ad litteram.
Volgens de letter.

Ad majorem Dei gloriam.

Tot meerdere eere Gods.
„Canones et decreta oecumenici Concilii Tridentini" 1545-1563. (Devies
van de Orde der Jezuieten.)

Ad modum Minelli.

Op de wlize van Minellius.
Deze uitdrukking heeft betrekking op Minellius, den in 1683 overleden
rector van het Erasmiaansoh gymnasium te Rotterdam, die door zijne
uitgaven der oude schrijvers, met omschrijving of woordelijke vertaling
van den tekst voorzien, de gemakzucht of beperkte vermogens der
gebruikers eenigszins te gemoet kwam.

Ad mores natura recurrit damnatos.

De natuur keert terug tot de veroordeelde zeden. — De natuur is sterker dan de
leer. JUVENALIS, Satirae 13, 239 sq.

Ad nauseam.

Tot walgens toe.

Ad patibulum!
Naar de galg!
Stopwoord 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 perpetuam rei memoriam.

Tot eeuwige gedachtenis van de zaak.
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Ad referendum.
Om er bericht van te geven.

Ad rem.
Ter zake passend.

Adsum, qui feci.

Hier ben ik, die het gedaan heb. — Hier is de schuldige. VERGILIUS, Aeneis 9, 427.

Adulandi gens prudentissima laudat Sermonem indocti, faciem deformis amici.
De sluwste vleiers prijzen de rede van den onwetenden, het gelaat van den misvormden vriend. JUVENALIS, Satirae 3, 86 sq.

Ad unguem.
Op den nagel, op de nagelproef.
Spreekwijze, aan de beeldhouwers ontleend, die met den nagel de gladheid van hun werk onderzoeken. Vandaar : zeer nauwkeurig, zeer
grondig, op een Naar of (met iets bekend zijn, enz.). Ook: zeer zorgvuldig (bewerkt, enz.). Zoo gebruikt Horatius, Satirae r, 5, 32 sq. de
uitdrukking ad unguem fa ct us hom o, d. i. een fijn beschaafd man,
een man van de wereld.

Ad unum omnes.
Allen tot op 66n. Tot den laatsten toe.

Ad usum Delphini.
Zie : In usum Delphini.

Ad valorem.
Naar de waarde.

Adversum stimulum calces (sc. rejicere).

De verLenen tegen den prikkel (slaan). TERENTIUS, Phormio I, 2, 28(78).

Adversus necessitatem ne dii quidem resistunt.
Tegenover het noodloi staan zelfs de goden machteloos.

Ad vivum resecare.
Tot het leven of tot op het vleesch afsnijden (b.v. de nagels), vandaar overdrachtelijk = al te nauw nemen, in al to strengen zin opvatten. CICERO, De amicitia 5, 18.

Aegrescit medendo.
Hij wordt ziek, doordat men hem zoekt te genezen. — Het is boter aan de galg
gesmeerd. VERGILIUS, Aeneis 12 9 46.

Aegroto dum anima est, spes est.
Zoolang een zieke leeft, voedt hij hoop. — Zoolang er leven is, is er hoop.
CICERO, Epistolae ad Atticum 9, 1o, 3.

Aequa lege necessitas sortitur insignes et imos.
Volgens een voor alien gelijke wet (zonuer onderscheid) loopt het noodlot aanzienlijken en geringen uit, (rukt het noodlot aanzienlijken en geringen door den
dood weg). HORATIUS, Carmina 3, I, 14 sq.

Aequalitas non parit bellum.
Gelijkheid verwekt Been krijg. — Er gaan veel makke schapen in an hok.

Aequam memento rebus in arduis servare mentem.
Denk er om in hachelijke omstandigheden uwe kalmte te bewaren. HORATIUS,
Carmina II, 3, I.
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Aequo animo.

Met een gelijkmatigen geest. Gelijkmoedig, kalm, gelaten.

Aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus.
Het is billijk, dat hij, die vergiffenis voor zijne tekortkomingen vraagt, deze op
zijn beurt ook aan anderen schenkt. HORATIUS, Satirae
3, 74 sq.

Aere perennius.
Zie : Exegi monumentum aere perennius.

Aetas parentum pejor avis tulit nos nequiores, mox daturos progeniem vitiosiorem.

De tijd der ouders, slechter dan de grootouders, heeft ons, die weer slechter zijn
dan zij, voortgebracht, en wij zullen spoedig een nog bedorvener nakomelingschap verwekken. HORATIUS, Carmina 3, 6, 46 sqq.

Aevo rarissima nostro simplicitas.

Eenvoud is in onze dagen zeer zeldzaam. OVIDIUS, Ars amatoria

241

sq.

Affiavit 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.

A fortiori.

Met meer reden. Met meer grond.

Age, si quid agis (ook wel: age quod agis).

Indien gij jets doet, doe het dan goed (wijd er dan al uw aandacht aan).
PLAUTUS, Persa 4, 4, 507 (656) e.e.

Ago quod ago.

Ik doe, wat ik doe, m. a. w.: Ik doe een ding tegelijk. Wat ik doe, doe ik goed.
Zinspreuk van JAN DE WITT.

Ah, it n'y a plus d'enfants!

Ach, er zijn geen kinderen meer ! MOLIÉRE, Le malade imaginaire, 2, I I.

Ah, pour etre dêvot, je n'en suis pas moins 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 !
Richard III, 5, 4.

SHAKESPEARE,

Ai ziet ! hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders samenwonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd. PSALM 133 vers 5.
Aide-toi, le ciel t'aidera.

Help u zelf en God zal u helpen. LA FONTAINE, Fables VI, 18. Le Chartier
embourbê. Zie ook : Help nu u self, zoo 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.
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Alea jacta (est).
De teerling is geworpen. SUETONIUS, Vita Caesaris 32. (Caesar, toen hij den
Rubicon overtrok.) Zie oak : Jacta alea est ! en : Jacta est alea.

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

Aliena nobis, nostra plus aliis placent.

Dat van anderen bevalt ons, dat van ons anderen beter.

PUBLILIUS SYRUS,

Sententiae.

Aliquis malo fuit uses in illo.
Er was althans nog iets goeds bij die ramp. - Een geluk bij een ongeluk.
OVIDIUS, Metamorphoseon libri 2, 332.

Al is de leugen wonder snel,
Be waerheyt achter-haeltse wel.
nieuwen tijt, I.
Alitur vitium vivitque tegendo.

CATS,

Spiegel van den ouden ende

Het kwaad leeft en woekert voort door het te bedekken (door het zacht te
behandelen en het mes niet aan de woad te leggen). VERGILIUS, Georgica 3, 454•

Alium silere quod voles, primus sile.
Wat gij wilt, dat een ander zwijgen zal, zwijg dat eerst zelf (begin zelf met dat
voor u te houden). SENECA, Phaedra RR
__4.

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar.
I CORINTHIERS 6 vers 12.
Alle dingen zijn wel oorbaar, maar alle dingen stichten niet.
I CORINTHIÈRS I0 vers 23.
Al leyt de waerheyt in het graf,
Al wat haer druckt dat moet er af. CATS, Spiegel van den voorleden en
tegenwoordigen tijt 3.

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.
Henry VI, III, 4, 8.
Alles is ijdelheid. PREDIKER I vers 2 en 12 vers 8.

SHAKESPEARE,

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

Alles sal reg kom.

Alles zal wel in orde komen.
Lijfspreuk van Paul Kruger, President der Zuid-Afrikaansche republiek
op het einde der 19e eeuw. In de Gedenkschriften van Paul Kruger

gedicteerd aan H. C. Bredell, Particulier Secretaris en Piet Grobler,
Gewezen Onder-Staatssecretaris der Zuid-Afrikaansche .Republiek,
Amsterdam, J. Funcke 1902, waarin o. a. verschillende toespraken van
Kruger zijn opgenomen, komt de uitdrukking echter niet voor.

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.
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Alle vleesch is als Bras. JESAJA 40 vers 6, i
Allons, enfants de la patrie!
Le jour de gloire est arrive.

PETRUS 1 vers

24.

Komt, kinderen van 't vaderland,
De dag van roem is aangebroken. ROUGET DE LISLE (t 1836), La Marseillaise,
regel I en 2.
Het gedicht dagteekent van 1792 en kreeg den naam Marseillaise, doordat
het de vrijwilligers uit de streek van Marseille bij hun tocht door
Frankrijk na de oorlogsverklaring aan Oostenrijk in 1791 bezield had
en bij hen als vrijheidslied insloeg.

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,
Zie ook : De weerelt is een speeltooneel.
De wereld is niet dan een groot tooneel.
Heel de wereld is tooneel.

7.

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.

A Fceuvre on connait l'artisan.
Aan 't werk kent men den werkman. LA FONTAINE, Fables I, 2I. Les frelons
et les mooches a miel.

Alpha en omega.
Het begin en bet einde.
(Alpha is de eerste, omega de laatste letter van 't Grieksche alphabet.)
Zie ook ; Ik ben de alpha en de omega.

Als apen hooghe klimme willen,
Dan siet men eerst haer naeckte billen.

CATS, Spiegel van den voorleden

en tegenwoordigen tijt 3.

Als de berg (de bergen) niet tot Mohammed komt (komen), dan zal
Mohammed tot den berg (de bergen) gaan.
Dit citaat is vermoedelijk eene navolging van de uitdrukking : Als de palmboom
niet tot Dschocha komt, zal Dschocha tot den palmboom gaan. (Dschocha is de
Uilenspiegel der Mohammedanen.)
Basset, Inleiding tot Les fourberies de Si Djeh' a. Contes Kabyles,
recueillis et traduits par Aug. Moulieras, (Paris 1892, blz. 72).

Als de wijn gaet in den man,
Leyt de wijsheyt in de kan.

CATS, Spiegel van den voorleden en tegen-

woordigen tijt 3.

Als een phoenix nit zijn assche verrijzen.
Zie : Phoenix.
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Als een zoutpilaar blijven staan.
Als iemand verre reizen doet,
Dan kan hij wat verhalen.

Naar GENESIS 19 vers 26.

Zie: Wenn jemand eine Reise tut
So kann er was erzahlen.

Als ik Alexander niet was, zou ik Diogenes willen zijn.
Antwoord van Alexander tot de veldheeren, die hem omringden, toen deze zich
verwonderden over de achting, die hij Diogenes betoonde. DIOGENES LAERTUS VI.
Plutarchus geeft op verschillende plaatsen, bij voorbeeld „Alexander" 14
en „Over het geluk van Alexander den Grooten" dit antwoord steeds
in dezen vorm : „Als ik Alexander niet was, tbu ik Diogenes zijn."

Als niet gekomen is tot yet,
Soo en kent yet sijn 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.
Zie ook : Asperius nihil est humili, cum surgit in altum.

Als 't kindje binnenkomt, juicht heel het huisgezin.

BEETS (Hildebrand),

Camera Obscura : De familie Stastok (naar Victor Hugo).
Zie : Lorsque l'enfant parait.

Als U het hart tot spreken dringt, Zoo spreek!
Maar wat gij spreekt of preekt of zingt, Hou steek!

DE GENESTET,

Aan iedereen.

Alta mente repostum.
Zie : Manet alta etc.

Altera pars.
Het andere deel, de tegenpartij.
Zie : Audi et alteram partem.

Alter ego.
Ande ik, tweede ik. Plaatsvervanger, met algeheele volmacht.
Zie ook : inlog iyth.

Alterius sic altera poscit opem res et conjurat amice.
Zoo heeft het een de hulp van het ander noodig, en werken beide vrienschappelijk samen. HORATIUS, Epistolae ad Pisones 410 sq.

Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere.
Zoo gij voor u zelven wilt leven, moet gij voor uw naaste leven. SENECA, Epistolae 48, 2,

Alter remus aquas, alter tibi radat arenas.
Uw eene riem beroerde het water, uw andere het land. - Begeef u niet in gevaar.
PROPERTIUS, Elegiae 4, 2(3), 23 (3, 3, 23).
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Although the last, not least.

Ofschoon de laatste, toch niet de minste. SHAKESPEARE, King Lear i, 2.
Gewoonlijk citeert men slechts : Last not least. 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. I CORINTHIERS 13 vers I.
Al wat in boecken steeckt, is in dat Hooft gevaren. VONDEL, op
Geeraert Vossius.

Al wat liefelijk is, al wat wet luidt, bedenkt dat. FILIPPENSEN 4 vers 8.
Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijnen eeniggeboren.
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet
verderve, maar het eeuwige leven hebbe. JOHANNES 3 vers 16.
Ama nesciri.

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

Amant alterna Camenae.
De Muzen hebben den beurtzang lief.

VERGILIUS,

Bucolica 3, 59.

Amantes amentes.

Minnenden zijn hun verstand kwijt. — De liefde maakt blind. — Men vindt ook
geciteerd ; 0 m n i s a m a n s a m e ns. — Vgl. TERENTIUS, Andria 1, 3, 13 (z I8)
Inceptio est amentium, haud amantium.

Amantium irae amoris integratio est.

De boosheid der minnenden is eene hernieuwing der liefde.
3, 3, 23.

TERENTIUS, Andria

Amaze et sapere vix deo conceditur.

Beminnen en zijn verstand bewaren staat nauwelijks in de macht van een god.
PUBLILIUS SYRUS, Sententia.

Amat victoria curam.

De overwinning heeft de zorg lief. — Om te overwinnen moet men zich inspannen.
CATULLUS, Carmina 62, 16.

Amicus certus in re incerta cernitur.

Een waar vriend wordt in een gevaarlijke zaak gekend.
De amicitia 17, 64.

ENNIUS

bij CICERO,

Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Ik ben een vriend van Plato, maar ik ben een nog grooter vriend van de waarheid.
AMMONIUS, Leven van Aristoteles.

Amor et melle et felle est fecundissimus.

De liefde is zeer over vloedig, zoowel in honig als in gal.

PLAUTUS, Cistellaria

Amor non est medicabilis herbis.
Zie : Nullis amor est medicabilis herbis.

Amor sceleratus habendi.

Vuige hebzucht. OVIDIUS, Metamorphoseon libri i, 131.

Amor vincit omnia.
Liefde overwint alles.

1, 1,70(67).

II

Amoto quaeramus seria luda.

Laten wij ons, de scherts ter zijde stellende, met ernstige zaken bezig houden.
HORATIUS, Satirae I,

27.

Amour, tu perdis Troie.

Liefde ! ge richttet Troje te gronde. LA FONTAINE, Fables VII, 13. Les deux coqs.

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

LA FONTAINE, Fables

IV, I.

Amphytrion.

Zie: Le veritable amphytrion.

Anathema sit.
Hij zij vervloekt.

I CORINTHIERS 16

vers 22.

Anch' io sono pittore.

Ook ik ben schil der.
Uitroep van Correggio(?) bij 't aanschouwen van een schilderij van Rafael.

An der schOnen blauen Donan.

Aan den schooners blauwen Donau. KARL BECK, An der Donau.
Bekend door de gelijknamige wals van Johann Strauss.

Anguillam cauda capessis.

Gij grijpt een aal bij den staart.

Anguis in herba latet.

Zie : Latet anguis in herba.

Animo dat gloria vires.

Roem schenkt moed. OVIDIUS, Tristia 5, 12, 37.
Animo nunc huc nunc fluctuat illuc.

Zijn geest nijgt nu hier- dan daartoe over. VERGILIUS, Aeneis IO, 680.

Animum rege, qui, nisi paret imperat.
Zie : Ira furor brevis est etc.

An nescis longas regibus esse manus ?

Weet ge niet, dat vorsten lange armen (handers) hebben? Ovnmus, Heroides
16 (17), 166.

An nescis, mi fili, quantilla prudentia regatur orbis?

Weet gij dan niet, miju jongen, met welk een minimum van wijsheid zelfs de
wereld geregeerd wordt?
Axel Oxenstjerna had bewerkt, dat zijn zoon Johan benoemd werd tot
Chef van het naar 't vredescongres van 1641 afgevaardigde Zweedsche
gezantschap. Deze maakte bezwaar de benoeming aan te nemen, omdat
hij meende voor zoo'n gewichtigen post niet berekend te zijn. Zijn vader
overtuigde hem daarop van het tegendeel door bovengenoemde woorden.

Anno Christi (A. C.).
In 't jaar van Christus.

Anno Domini (A. D.).
In 't jaar onzes Heeren.
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Anno Mundi.
In 't jaar der wereld.

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

Ante tubam tremor occupat artus.
Zie : Cur ante tubam tremor occupat artus?

Apelles post tabulam.
Apelles achter de schilderij. — Luistervinken deugen niet. — De luist'raar aan den
wand, verneems zijn eigen schand.
Deze uitdrukking ziet op het bekende verhaal van Apelles en den
schoenmaker.

Aperto libro.
Zie : Ad aperturam libri.

A posse ad esse non valet consequentia.
De gevolgtrekking van het kunnen tot het zijn geldt niet. — Men mag niet van
de mogelijkheid tot de werkelijkheid eener zaak besluiten.

Apparent ran nantes in gurgite vasto.
Weinigen ziet men slechts in den grenzenloozen oceaan zwemmen. VERGILIUS,
Aaneis I, 118.

Appeler un chat un chat.

Zie : J'appelle un chat un chat.
Apprenez que tout flatteur
Vit aux depens de celui qui l'ecoute.
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.
(1\461-noires 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.)

A prima vista.
Op 't eerste gezicht. Van 't blad (spelen of zingen.)

A priori.
Vooruit.

Aqua haeret. CICERO, De officiis 3, 33, 117 of
Aqua mihi haeret.
Het (mijn) water stokt of wil niet loopen, vandaar overdrachtelijk = ik ben in
verlegenheid of weet niet wat te beginuen. — De ouden maten den tijd bij de
gerechtszittingen of met een wateruurwerk, te vergelijken met onzen zandlooper.
CICERO, Epistolae ad Quintum fratrem 2, 6(8), 2.
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Aquila non captat muscas.
Een arend vangt geen vliegen. — Een groote geest is boven de aanvallen van
kleine verheven. ERA.smus.

Arator, nisi incurvus, praevaricatur.
Een ploeger houdt geen streek, tenzij hij gebukt ga. — Om een werk goed to
doen, moet men er al zijn aandacht aan wijden. PLINUS DE OUDERE, Historia
naturalis 18, 19(49), 179.

Arbeiders in den wijngaard des Heeren.
Arbeit ist des Burgers Zierde,
Segen ist der Millie Preis.

MATTHEUS 20 vers

I tot 16.

Arbeid is 't sieraad van den burger,
Zegen is 't loon van de inspanning. SCHILLER, Das Lied von der Glocke.

Arcades, ambo, et cantare pares et respondere parati.
Beiden Arcadiers, even ver in het zingen en even snel gereed bij het antwoorden
d. i. bij den beurtzang (een wedstrijd tusschen twee herders). — Tegenwoordig
duidt men er b.v. een paar geslepen bedriegers mede aan. VERGILIUS,
Bucolica 7, 4 sq.

Arcanum neque to scrutaberis ullius unquam, Commissumque teges
et vino tortus et ira.
(Ullius is in plaats gesteld voor illius). — Vorsch niemands geheimen uit en
bewaar, wat u toevertrouwd is, zelfs in dronkenschap en drift. HORATIUS,
Epistolae, I, 18, 37 sq.

Ardua per praeceps gloria vadit iter.
De roem schrijdt moeilijk langs steilen weg omhoog. OVIDIUS, Tristia 4,

3, 74-

Argilla quidvis imitaberis uda.
Van vochtige klei kan men vormen, wat men wil. — Men moet het boompje
buigen, terwijl het jong is. HORATIUS, Epistolae 2, 2, 8.

Argumentum ad hominem.
Een bewijs betrekking hebbende op den mensch, d. i. op de gronden, waarmede
hij eene zaak verdedigt, met de weerlegging van welke gronden dan wel de
persoon zelf tot zwijgen is gebracht, doch omtrent de waarheid of onwaarheid
der zaak nog niets bewezen is, bijv. als iemand in een twist over natuurkundige
kwestien argumenten uit den bijbel aanvoert en men hem gemakshalve met
dezelfde soort argumenten weerlegt.
Tegenover het argumentum ad hominem staat het argumentum
ad re m, dat is een bewijs betrekking hebbende op de zaak, de zaak
zelve rakende.
In plaats van argumentum ad hominem zegt men ook argumentum ex concessi s, dat is een bewijs ontleend aan het (door de
tegenpartij) toegegevene of aangenomene, dus in dit geval de betrouwbaarheid van den bijbel wat natuurkundige kwestien betreft.

Argumentum ad rem.
Zie : Argumentum ad hominem.

Argumentum ex concessis.
Zie : Argumentum ad hominem.

Ariadne (Draad van —).
Zie : Draad van Ariadne.
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Arrectaeque horrore comae et vox faucibus haesit.

Mijne haren rezen van schrik te berge en mijne stem stokte in mijne keel. Vgl.
Obstipui steteruntque comae etc. VERGILIUS, Aneis 4, 280, 12, 868.

Ars deluditur arte.

List wordt verschalkt door list,

Disticha de moribus I,

CATO PHILOSOPHUS,

26.

Ars longa, vita brevis.

De kunst is lang, het leven kort. (Latijnsch spreekwoord.) Titel van een gedichtje
van DE GENESTET.
Zie ook : Vita brevis, ars longa.

Artibus ingenuis quaesita est gloria multis.

Door de edele kunsten hebben velen zich roem verworven.
ex Ponto 2, 7, 47.

OVIDIUS,

Epistolae

Arti et Amicitiae.

Aan kunst en vriendschap (gewijd).
Naam van een bekende maatschappij te Amsterdam, die in de vorige
eeuw in 't belang der kunst en der kunstenaars opgericht werd.

Asinus ad lyram.

Een ezel bij de Tier. — Een os voor den bijbel. Naar het Grieksch, vgl. GELLIUS.
Noctes Atticae 3, 16, 13.

Asinus asinum fricat.

De eene ezel schuurt den anderen. Als de eene hand de andere wascht, warden
zij beide schoon.

Asper equus duris contunditur ora lupatis.

Een woest paard laat men den bek stuk bijten op het harde wolfsgebit (een gebit
met wolfstanden, d. i. ijzeren punten). — Een harde knoest heeft een scherpe
bijl noodig. OVIDIUS, Amores, I, 2, 15.

Asperius nihil est humili, cum surgit in altum.

Niets is onhandelbaarder dan iemand van lagen stand, wanneer hij hoog gestegen is.
Zie ook : Als niet gekomen is tot yet.

Aspirat primo fortuna labori.
De fortuin begunstigt het begin der onderneming.

VERGILIUS, Aeneis 2, 385.

A thing of beauty is a joy for ever.
Jets schoons is voor altijd een oorzaak van vreugde.

KEATS,

Endymion, regel i.

A tous les cceurs bien nos que la patrie est chore !
Hoe dierbaar is het vaderland voor alle edele harten !

VOLTAIRE,

Tancrêde 3, 1.

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.)

Auctor abit operis, sed tamen exstat opus.

De maker van het werk gaat heen, maar het werk bestaat niettemin. — Het werk
overleeft den meester. Incerti auctoris Consolatio ad Liviam 238.
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Auctor opus laudat.

De meester bolt het werk. OVIDIUS, Epistolae ex Ponto 3, 9, 9.

Aucun chemin de fleurs ne conduit a la gloire.
Geen weg van bloemen voert naar den roem.
deux avonturiers et le talisman.

Audaces (audentes) fortuna juvat.

LA FONTAINE,

Die waagt wint. Een brutaal mensch heeft de halve wereld.

Fables X, 14. Les

VERGILIUS, Aeneis

X, 284.

Audax omnia perpeti Gens humana ruit per vetitum nefas.
In zijne vermetelheid alles bestaande, start het menschelijk„ geslacht zich in verboden euveldaden. HORATIUS, Carmina 1, 3, 25 sq.

Audentes Deus ipse juvat.

De stoutmoedigen helpt God zelf. Ovimus, Metamorphoseon X, 586.

Audentes fortuna juvat.

De fortuin helpt de stoutmoedigen. —Die waagt, die wint. VERGILIUS, Aeneis to, 284.
Men heeft dit halfvers later door toevoeging van timidosque r e p e 11 i t
(en drijft de vreesachtigen terug) tot een hexameter aangevuld.

Audi et alteram partem
of

Audiatur et altera pars.

Ook de tegenpartij worde gehoord. — Men vindt ook geciteerd Audi et alt e.
ram parte m. Vgl. SENECA, Medea 198 sq. Qui statuit aliquid parte inaudita
altera : aequum licet statuerit, hand aequus fuit.

Audit quod non vult, qui pergit dicere quod vult.
(Vgl. Ter Andr. 5, 4, 17 (920) si mihi pergit quae vult dicere, ea quae non vult

audiet). _ Die voortgaat te zeggen wat hij wil, moet hooren wat hij niet wil. —
Die kaatsen wil, moet den bal verwachten. Incerti auctoris Monosticha de moribus.

Auf den Bergen ist Freiheit!

Op de bergen woont de vrijheid ! SCHILLER, Die Braut von Messina 4, 7.

Auf Flugeln des Gesanges.

Op de vleugelen van 't gezang.
IX, Str. I.

HEINE,

Buch der Lieder, Lyrisches Intermezzo

Augiasstal.
k

Zie : Een Augiasstal reinigen.

Aurea mediocritas.

De gulden middelmaat. HORATIUS, Oden II, io, 5.
Eigenlijk : Auream quisquis mediocritatem Diligit.

Aurea sunt vere nunc saecula.

Thans is het werkelijk de gouden eeuw. — Voor geld is tegenwoordig alles te
koop. OVIDIUS, Ars amatoria 2, 277.

Auribus lupum tenere.

kunnen
(Auribus teneo lupum). — Een wolf bij de ooren hebben (maar noch
medevoeren, noch durven loslaten). — Voor- noch achteruit kunnen. TERENTIUS,
PhOrrni0 3, 2, 21 (506).

i6
Auriculas asini quis non habet ?
Wie heeft niet, zij het dan ook kleine, ezelsooren ? — Wie is altijd even verstandig ? PERSI US, Satirae 1, i2 I.

Anti sacra fames.
Zie : Quid non mortalia pectora cogis, Auri sacra fames !

Auro pulsa fides, auro venalia jura,
Aurum lex sequitur, mox sine lege pudor.
Door het goud is de eerlijkheid verjaagd, voor goud is het geld te koop, de wet
volgt (wordt achtergesteld bij) het goud, weldra zonder wet de schaamte (als de
wet de menschen niet meer beteugelen kan, doet de schaamte het spoedig ook
niet meer). PROPERTIUS, Elegiae 4, 12(13), 49 sq. (3, 13, 49 sq.).

Aurora Musis arnica.
De morgen is geliefd bij de Muzen. — De morgenstond heeft goud in den mond.

Auspiciis tuis.
Onder uwe auspicien, d. i. onder uwe leiding of bescherming. Au s p i c i u in
oorspronkelijk = waarneming van de vlucht der vogels en de voorspelling van
de toekomst daaruit, die bij de ouden aan elke gewichtige onderneming voorafging , vandaar ..---- voorteeken, voorspelling : en verder = aanvoering, leiding,
bescherming.

Austerlitz.
Zie: Voila, le soleil d'Austerlitz.

Austriae est imperium orbis universi.
Oostenrijk komt het toe over de gansche wereld te heerschen.
Devies van keizer Frederik III (een acrostichon op de vijf klinkers A.E.I.O.U.)

Aut Caesar, aut nihil.
Of Caesar, of niets. Alles of niets. Devies van CAESAR BORGIA, t

1507.

Aut nunc aut nunquam.
Zie: Nunc aut nunquam.

Aut nunquam tentes, aut perfice.
Of nooit ondernemen, of ten einde brengen. Bezint, eer gij begint. 0 VIDIUS, Ars
amatoria I, 389.

Aut prodesse volunt aut delectare poetae,
Aut simul et jucunda et idonea dicere vitae.
Dichters willen of nuttig onderricht geven of aangenaam bezig houden of te gelijk,
zoowel wat boeit, als wat voor het leven heilzaam is, verkondigen. H0RAT1US.
Epistolae ad Pisones 333 sq.

Aut vincere, aut mori.
Overwinnen of sterven.

A vaincre sans peril on triomphe sans gloire.

Als men zonder gevaar overwmt, triomfeert men zonder glorie. CORNEILLE, Cid. 1, L.

Ave, imperator, morituri te salutant.
Wees gegroet, keizer, zij die op het punt zijn te sterven, groeten u. SUETONIUS,
Vita Claudii 2 I .
Groet der Gladiatoren vOOr den aanvang van den strijd.

Ave Maria!
Wees gegroet, Maria ! Gebed der R.K. Kerk tot de H. Maagd.
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A Yankee boy is trim and tall,
And never over-fat, Sir.
Een Amerikaansche jongen is knap en fang,
En nooit afte dik, mijnheer. SHEKBURG, Yankee doodle. (Amerikaansch volkslied).

Babylonische spraakverwarring.
Barba non facit philosophum.

GENESIS II vers 9.

De baard maakt den wijze niet. — Het zijn niet alien koks, die Lange messen dragen.

Barbaria est grandis habere nihil.
Het is een grove onbeschaafdheid niets te bezitten.

OVIDIUS, Amores, 3, 8 ,

4-

Barbarus hie ego sum, quia non intelliger ulli.
1k ben hier een barbaar, daar ik door niemand begrep en word. (Woorden van
Ovidius, toen hij te Tomi in ballingschap leefde.) OVIDIUS, Tristia 5, so, 37.

Bartjens.
Zie : Volgens Bartjens.

Beata virgo.
De gelukzalige Maagd (Maria).

Beati possidentes.
Zalig (zijn) de bezitters. HORA.TIUS, Carmina IV, 9,

45.

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

Beatus ille, qui procul negotiis,
Paterna rura bobus exercet suis.
Gelukkig hij, die ver van staatszaken, de vaderlijke landerijen met zija o3sen
bewerkt. HORATIUS, Epodon fiber 2, I en 3,

Been van mijn gebeente en vleesch van mijn vleesch.
Behtit' dich Gott! es war zu schtin gewesen;
Behflt' dich Gott! es hat nicht sollen sein!

GENESIS 2 vers 23.

God behoede u! het zou te schoon geweest zijn.
Go I behoede u! het heeft niet zoo mogen zijn ( J. V. VON SCHEFFEL, Trompeter
von Sackingen. Lied Jung Werners.

Bei Geldfragen Mort die Gemiithlichkeit auf.
Bij geldkwestien houdt alle gemoedelijkheid op. HANSEMANN, den 8 Juni 5847
in eene vergadering van den Pruisischen landdag.

Bei Mannern, welche Liebe fiihlen,
Fehlt auch ein gates Herze nicht.
Bij mannen, welke hefde voelen,
Ontbreekt ook een goed hart niet. MOZART. Die ZauberflOte, tekst van E. Schika-

neder I, 9.
Bella gerant alii.: tu, felix Austria, nube :
Nam quae Mars aliis, dat tibi regna Venus.

Laat het oorlogvoeren voor anderen over, doch sluit gij huwelijken, gelukkig
Oostenrijk : want, schenkt Mars koninkrijken aan anderen, Venus bezorgt ze
aan u. Naar OVIDIUS, Heroides 13, 14 Bella gerant alii, Protesilaus amet.
Wie de vervaardiger dezer regelen is, weet men niet met zekerheid. Ten
onrechte wordt als zood.aaig Matthias Corvinus (1458-5490) genoemd.
Gevleugelde woorden.

2
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Bellum omnium contra omnes.
De oorlog van alien tegen alien. HOBBES t 1668, Leviathan. Cap.

x8.

Benedictio apostolica.
De apostolische zegen (des Pausen).

Bene facta male locata male facta arbitror.
Misplaatsie weldaden (aan cnwaardigen enz. bewezen) acht ik misdaden. ENNIUS
bij CICERO, De officiis 2, 18, 62.

Beneficium invito non datur.
Een weldaad kan geen o ‘ lwrilige bewezen worden.
Men vindt ook: Ben eficium n emini obtruditur en Beneficia
non obtruduntur.

Bene qui latuit, bene vixit.
Die zich wel verborgen gehouden heeft, heeft wel geleefd. — Niets gelukkiger
dan een vergeten burger te zijn. OVIDIUS, Trislia 3, 4, 25.

Benjamin.
jorgste zoon van den aartsvader Jacob ; in 't algemeen : jongste zoon, lieveling.
GENESIS 35 vers 18. GENESIS 42 vers 36. GENESIS 44 vers 29.

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 b€proeft,
En ook niet de laatste om 't oude ter zijde te stellm. POPE, Essays on Criticism

II, 135.
Beperking.
Zie : In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister.

Beproeft alle dingen: behoudt het goede. I

THESSALONICENSEN

5 vers 21.

Berge.
Zie : De haren rijzen te berge.

Bergen.
Zie : Een geloof, dat bergen verzet.

Bergen, valt op ons; heuvelen bedekt ons.
Bethel.
Huis van God. GENESIS 28 vers 19 en elders.

LUCAS 23 vers 30.

Beul.
Zie : De blauwe beul.

Bezit uwe ziel in lijdzaamheid. LUCAS 21 vers 19.
Bidt en u zal gegeven worden. MATTHEUS 7 vers 7. LUCAS II vers 9Bij God zijn alle dingen mogelijk. LUCAS I vers 37. MATTHEUS 19 vers 26.
LUCAS 18 vers 27.

Bis ac ter quod pulchrum est.
Twee- ja driemaal, wa, schoon is.
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Bis dat qui cito dat.
Wie spoedig geeft, geeft dubbel, PUBLILIUS SYRUS, Sententae.
Letterlijk : Tweemaal geeft, wie spoedig geeft.
Zie ook : Inopi beneficium bis dat, qui dat celeriter.

Bis repetita placent.
Wat bij herhaling gevraagd wordt, bevalt.

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

Bis vincit, qui se vincit in victoria.
Die zichzelf overwint bij het overwinnen, overwint dubba. PUBLILIUS SYRUS,
Sententiae.

Blijf steeds uw vlaamschen oorsprong waard. K. L.

LEDEGANCK.

Aan Gent.

Blijf trouw aan uw voorleden ;
Blijf steeds uw vlaamschen oorsprong waard ;
Wees vlaamsch van hert en vlaamsch van aard,
Wees vlaamsch in uwe spraak en vlaamsch in uwe zeden.
K. L. LEDEGANCK, Aan Gent.
Blijven staan als een zoutpilaar. Naar GENESIS 19 vers 26,
Blijven zitten (van een huwbaar meisje).
Zie : Laten zitten.

Bloedgeld. MATTHEOS 27 vers 6.
Bona fide.
Te goeder trouw.

Boni pastoris est, tondere pecus, non deglubere.

Een goed herder scheert zijn schapen, doch vilt ze niet. SUETONIUS Vita Tiberii 32.

Bonis quod bene fit, haud petit.
De weldaad, die men een brave bewijst, gaat niet verloren (wordt niet vergeten).
PLAUTUS, Rudens 4, 3, 2 (927).

Bonos corrumpunt mores congressus mali.
Kwade samensprekingen bederven goede zeden. TERTULIANUS, ad uxorem i, 8.
I CORINTHIERS 15 vers 33.

Bonus animus in mala re dimidium est mali.
Een goed geweten bij het ongeluk is de helft van het ongeluk (maakt het ongeluk
de helft lichter.). PLAUTUS, Pseudolus i, 5, 37(452).

Bonus quilibet praesumitur in dubio.
In een twijfelachtig geval wordt ieder voor goed gehouden. - Zoo iemands schuld
ilia- bewezen is, wordt zijn onschuld aangenomen.

Boom.
Zie : Van den boom der kennis eten.

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

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

Modelkind. Onmogelijk type van volmaaktheid, nooit anders dan spottend gebruikt.
De naam is ontleend aan een leerboekje voor de volksschool door
A. N. Anslijn Nzn. (1777-1838), waarin de lotgevallen van zulk een
kind verhaal3 worden.

Bread is the staff of life.

Brood is de staf des levens. JONATHAN SWIFT, Tale of a Tub.

Breve sit, quod tupiter audes.

Laat de zonde, die gij pleegt, van korten duur zijn. — Keer ten snelste op den
verkeerden weg terug. JUVENALIS, Satirae, 8, 165.

Brevis esse laboro, obscurus fio.

1k span mij in om kort to zijn en ik word onduidelijk.

Brevity is the soul of wit.

Kortheid is de ziel der geestigheid.

HORATIUS,

Epistolae 25.

SHAKESPEARE, Hamlet 2, 2.

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

Broeder Jonathan.
Zie : Brother Jonathan.

Brother Jonathan.

Broeder Jonathan.
Zie ook : Uncle Sam.
Eigennaam ter aanduiding van de Noord-Amerikaansche Republiek als
staat, evenals Marianne voor Frankrijk en John Bull voor Engeland.
Ter verklaring van den oorsprong diene het volgende. Na afloop van
een krijgsraad moet Washington met toespeling op I Maccabeeen io,
18 en II, 3o uitgeroepen hebben: „Nu moeten we Broeder Jonathan
maar om raad vragen." — Washington doelde hiermede op zijn vriend
Jonathan Trumbull, gouverneur van Connecticut. WEBSTER, Complete
Dictionary of the English language, New edition, London 1882, bladz. I000.

Brugman.
Zie : Praten als Brugman.

Brutus, thou sleep'st : awake and see thyself.
Brutus, ge slaapt : ontwaak en zie u zelf.

Bull.

SHAKESPEARE, Julius

Caesar 2, 1.

Zie : John Bull.

Business as usual.
De zaken gaan door. Sir

EDW. GREY,

tijdens den wereldoorlog I9I4—'I8.

Rater, brea en griene tsiis,
Hwa dat net sizze ken, is nin rjuchte Fries.
Boter, brood en groene kaas,
Wie dat niet zeggen kan is geen echte Fries.
Schibboleth van den bekenden Fries „Groote Pier" in zijn strijd tegen de
Hollanders.
Zie ook : Schibboleth.
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Buy what thou past 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.

Caedimur et totidem plagis consumimus hostem.
Wij ontvangen slagen en matten evenzoo met slagen den vijand. af. HORATIUS,
Epistoiae 2, 2, 97.

Caedimus lug-tie vicem praebemus crura sagittis.
Wij brengen wonden toe en stellen wederkeerig onze beenen bloot aan de pijlen,
PERSIUS, Satirae 4, 42.

Caelo Musa beat.
De Muze schenkt (hem, dien zij bezingt) de onsterfelijkheid. HORATIUS,
Carmina 4, 8, 29.

Caelum non animum mutant, qui trans mare currant.
Zij, die over zee gaan, veranderen wel van klimaat, dock niet van karakter.
HORATIUS, Epistolae 1, II, 27.

Caesar non supra grammaticos.
De keizer gaat niet boven de taalkundigen.
Dit woord heeft betrekking op keizer Sigismund (1368-1437), die naar
de kroniek van Joh. Cuspinianus „De Caesaribus atque imperatoribus
Romanis", Straatsburg 1540, blz. 601, den 29 December 1414 het
woord „schisma" bij vergissing vrouwelijk gebruikte. Hij werd hierop
door den aartsbisschop Placentinus opmerkzaam gemaakt. De keizer
riep daarop tot groote hilariteit der aanwezigen in 't Latijn uit : Placentinus, Placentinus, al bevalt gij oak ieder ander (woordspeling ; placere .----.
bevallen), ons bevalt gij in het minst niet, daar gij schijnt to meenen,
dat wij minder gezag bezitten dan de geleerde Priscianus, wiens voorschriften ik, zooals gij beweert, overtreden heb. Volgens Wolfg. Menzel,
Geschichte des Deutsctien, 3e druk, hoofdstuk 325, concilie van Constanz,
heeft de keizer gezegd : „Ego sum rex Romanus et supra grammat:cam".
„ik ben Romeinsch koning en boven de grammatica."

Calamitas virtutis occasio.
Een ramp is een gelegenheid tot deugd, SENECA, De providentia 4, 6.

Calcanda semel via leti.
De weg des doods moet eenmaal betreden wonden. HORATIUS, Carmina,

1, 28, 16.

Calcat jacentem vulgus.
Het gepeupel vertrapt den gevallene. SENECA, Octavia 467.

Calumniare audacter, semper aliquid haeret.
Laster brutaal weg, er blijft altijd iets van hangen.

Candida pax homines, trux decet ira feras.
Opgeruimde kalmte voegt den mensch, woeste drift het wild gedierte. OVIDIUS,
Ars amatoria 3, 502.

Candidior semper candidiorque veni.
Zie : 0 to natalis, etc.
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Canere surdo.

(Non cam nus surdis etc.). — Voor dooven zingen. — Voor doove ooren prediken.
VERGILIUS, Bucolica ro, 8.

Canis timidus vehementius latrat, quam mordet.

(Adjecit deinde, quod apud Bactrianos vulgo usurpabant: canem timidum vehementius latrare quam mordere). — Een bange hand blaft harder, dan hij bijt. —
Blaffende honden bijten niet. CURTIUS, Historiae Alexandri Magni 7, 4, 7-

Cantabit vacuus coram latrone viator.

Een reiziger, die niets bij zich heeft, kaa zingen in tegenwoordigheid van een
roover. JUVENALIS, Satirae It), 22.

Cantores amant humores.
Zangers houden van nattigheid (zijn dorstig).

Capitool.
Zie : Il est peu distance, etc.

Captatio benevolentiae.

Het jachtmaken op welwillendheid, bijv. het verzoek om toegevendheid bij den
aanvang eener redevoering. Gunstbejag.
(Deze uitdrukking komt bij klassieke schrijvers niet voor.)

Cara deum suboles, magnum Jovis incrementum.

Dierbare spruit der goden, groote kweekeling van Jupiter! (Van vorsten gebruikt).
VERGILIUS, Bucolica 4, 49, vgl. Ciris 398.

Carbone notare.

Met een zwarte kool teekenen. Afkeuren. HORATIUS, Satirae 2, 3,
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e.e.

Carpe diem, quam minimum credula postero.

Pluk (geniet) elken dag, zoo min mogelijk staat makende op den volgenden,
HORATIUS, Carmina I, II, 18.

Carpent tua poma nepotes.

Het nakroost zal uw ooft plukken. — De vruchten, die uwe nakomelingen zullen
plukken, zullen zij aan u verschuldigd zijn. VERGILIUS, Bucolica 9, so.

Carthago delenda.
Zie : Ceterum censeo Cathaginem esse delendam.

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

Casus Belli.

Een aanleiding tot oorlog.

Catalinam quocunque in populo videas, quacunque sub axe.

Een Catalina vindt men bij elk y olk, onder elke hemelstreek.
I 4, 41 sq.

Cautus enim metuit foveam lupus, accipiterque
Suspectos laqueos et opertum miluus hamum.

jUVENALIS, Satirae

Want de listige wolf schuwt de valkuil, en de wouw de verdachte strikken, en
de snoek den verborgen haak. — Een ezel stoot zich gewoonlijk niet tweemaal
aan denzelfden steen. HORATIUS, Epistolae I, 16, so sq.
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Caveant consules.
Dat de consuls waken, de consuls mogen op hunne hoede zijn. (Thans algemeen
gebruikt voor : Men zij op zij ne hoede.)
Zie ook: Videant consules, etc.

Cave canem.
Wacht u voor den hond. VARRO bij NONIUS p. 152, 33, PETRONIUS, Satirae it, 29.
Woorden, die men vaak aan den ingang eener Romeinsche mooning vond.

Cave tibi a signatis.
Neem u in acht voor de geteekenden, d. w. z. voor hen, die op een of andere
wijze misvormd zijn, daardoor altijd aan bespotting hebben blootgestaan, en zoo
doende gevat en scherp zijn geworden.
Hetzelfde wordt uitgedrukt door deze spreuk : C a u t us h o m o c a v i t,
quotquot natura notavit,

Cedant arma toga, concedat laurea linguae.
Dat de wapenen wijken voor de toga (de dracht der Romeinen in vredestijd) en
de lauwerkrans wijke voor de tong. — De oorlog moet onderdoen voor den
vrede, de zege der wapenen voor die der welsprekendheid. CICERO, De officiis i,
22, 77, vgl. Oratio in Pisonern 28 en 3o en 2 Philippica 8, 20.
Gewoonlijk citeert men alleen: Cedant arma togae.

Cede majori.
Zie: Majori cede.

Cedendum multitudini.
Voor de overmacht moet men wijken. ERASMUS.

Cede repugnanti: cedendo victor abibis.
Wijk voor uw tegenstander: door te wijken zult gij als overwinnaar heengaan. —
De wijste geeft toe. OVIDIUS, Ars amatoria 2, 197.

Cedite Romani scriptores, cedite Grai.

Maakt plaats Romeinsche, maakt plaats Grieksche auteurs, PROPERTIUS, Elegiae 3,
3 2 (34), 6 5 ( 2 , 34 b , 65).
Propertius zegt dit t. a. p. met het oog op de Aneis van Vergillius.
Tegenwoordig gebruikt men het ironisch, als er sprake is van onbeduidende en verwaande schrijvers.

Cedo nulli.
Ik wijk voor niemand.
Zinspreuk van Desiderius Erasmus

(1466-1536).
Cela va bien, la montagne est passáe.

Het gaat goed, de berg is overschreden !
Laatste woorden van Fre ierik II, den I7 ell Augustus 1786.

Ce que l'on concoit bien s'enonce clairement
Et les mots pour le dire arrivent ais6ment.
Wat men goed begrijpt kan men duidelijk uitdrukken.
En de woorden om het te zeggen komen gemakkelijk. BOILEAU, Art poetique.

Ce qui est bon a prendre est bon a garder.
Hetgeen goed (genoeg) is om aan te nemen is (ouk) goed (genoeg) om te behouden.
BEAUMARCHAIS, Mariage de Figaro, acte HI, scene 5.
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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 I, I.

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

Cessante causa cessat effectus.
Met de oorzaak houdt ook de werking op, bij voorbeeld met de betaling eener
schuld, eindigt de vervolging.

Cessante conditione cessat conditionatum.
Met de voorwaarde vervalt ook dat wat van de voorwaarde afhankelijk is.

C'est ainsi que tout passe, tout lasse, tout casse.
Zie : Tout passe, tout lasse, tout casse.

C'est dans les grands dangers qu'on volt les grands courages.
In groote gevaren doers zich de mannen van grooten moed kennen. RE GNARD,
Eraste 1, 4.

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

15.

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.

C'est plus qu'un crime, c'est une faute.
't Is meer dan een misdaad, het is een fout. FOucHE, minister van politie van
Napoleon I, na de terechtstelling van den Hertog van Enghien.
Door sommigen wordt dit woord aan Talleyrand toegeschreven. Volgens
Sainte-Beuve, Monsieur de Talleyrand, Paris 1869, bladz. 79, is het
echter van Antoine Boulay de la Meurthe (1761-1840), zooals hij
vernomen had van iemand, die het dezen zelf had hooren zeggen.

Cet Age est sans pitie.
Op dezen leeftijd (In de jeugd) ke pt men geen medelijden. LA FONTAINE, Fables
Ix, 2. Les deux pigeons.

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
Overigens meen ik, dat Carthago moet verwoest worden. CATO DE OUDE j- 549
v. C. Aan het slot van elke redevoering.
Dit citaat is in geen Latijnschen schrijver der oudheid te vinden. Aileen
bij Plutarchus, Cato maior 27, treft men het gewijzigd in het Grieksch
aan. Men gebruikt het als voorbeeld van eene hardnekkig verdedigde
meening.

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.
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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.
Zie ook : Apprenez que tout flatteur Vit aux &pens de celui Pêcoute.

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 zijt dwaas als ge er op vertrouwt.
LA F'ONTAINE, Fables IV, 17. Parole de Socrate.

Chambre introuvable.
Zie: Une chambre introuvable.

Chaque soldat francais porte, etc.
Zie : Tout soldat francais porte, enz.

Charitas odium parit.

Liefde baart haat. MULTATULI, Minnebrieven, Voorbericht, laatste regel.

Charybdis.
Zie : Van Scylla op Charybdis vervallen.

Chassez le nature!, il 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 Cogriiard, 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.) ALEXANDRE
DUMAS FIRE, Les Mohicans de Paris 2, 16.
In dit drama wordt deze uitdrukking herhaaldelijk door een beambte van
de pilitie gebruikt.
Men schrijft ze gewoonlijk toe aan Fouchê, minister van politie te Parijs.
(1759-182o).

Chevalier sans peur et sans reproche.
Ridder zonder vrees of blaam
Bijnaam van den ridder Bayard (f 1514). Onder dezen naam komt Bayard
voor in het werk : La tres loyeuse plaisante et recreative hystoire
compos6e par le loyal serviteur des faiz gestes triumphes et prouesses
du bon chevalier sans paour et sans reprouche, le gentil seigneur de
Bayart 1527. Dit bock is o. a. te vinden in de Bibliothêque Nationale
te Parijs.

Chi 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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Chiesa libera in libero stato.

Een vrije kerk in een vrijen staat. VON TREITSCHKE, Cavour, Heidelberg 1869.
Leuze van Cavour, die hij nog op zijn sterfdag op 5 Juni 1861 tegen
Pater Giacomo uitte.

Chronique scandaleuse.

Kroniek der schandalen.
Titel van een in 1611 verschenen herdruk van een historisch werk over
Lodewijk XI, opgesteld door Denis Hesaelin, écuyer et maitre d'hotel
van dezen vorst. De oorspronkel[jke titel luidt : Croniques du trêschrêstien 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.

Circumstantiae rem variant.

De omstandigheden wijzigen de zaak.

Cita mors ruit!

De dood rijdt snel.
Titel van een bekend gedicht van Emanuel Geibel.

Cito pede labitur aetas.
Het leven glijdt snel daarheen.

OVIDIUS,

Ars amatoria 3, 65.

Claude os, aperi oculos.
Den mond dicht, de oogen open ! — Zwijg en zie!

Claudite jam rivos, pueri, sat prata biberunt.
Sluit nu de kanalen, jongens, de weiden hebben genoeg gedronken. — Ironisch
voor: al genoeg! VERGILIUS, Bucolica 3, III.

Clauwaart en Geus!
Ziedaar onze leus.
Aanvangsregels van een lied van J. Vuylsteke.

Clericus clericum non decimat.
De eene geestelijke heft geen tienden van den anderen. — De eene kraal hakt
de andere de oogen niet uit.

Clivo sudamus in imo.

Wij zweeten onder aan de hoogte, d. i. wij zijn nog niet over den berg. — Wij
staan voor de moeilijkheden en weten niet hoe er doorheen te komen.
OVIDIUS, Heroides 19(20), 41.

Clypeum post vulnera sumere.

Een schild nemen, nadat men gewond is. — Den put dempen, als het kalf verdronken is. OVIDIUS, Tristia, I, 3, 35.

Cogito, ergo sum.

lk heb bewustzijn, daarom ben ik. RENt DESCARTES (t 1650) Princip. Philos.
I, 7 en Jo.
Grondstelling, waarop Descartes zijne geheele philosophic heeft opgebouwd.
(Gewoonlijk words dit citaat weergegeven door I k den k, daarom

ben ik. Het is echter minder gewenscht cogitare pier door denk en
te vertalen; bij Descartes heeft 't een veel ruimer beteekenis dan ons
denken.)
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Come what come may,
Time and the hour runs through the longest day.
Er mag komen wat wil.
De tijd en het uur snelt voort, al schijnt de dag ook nog zoo lang. SHAKESPEARE,
Macbeth 1, 3.

Comes facundus in via pro vehiculo est.
Een onderhoudend metgezel op den weg is zoo goed als een voertuig (verkort
den weg). PUBLILIUS SYRUS, Sententiae.

Compelle intrare.
Dwing ze in to komen. LUKAS 14 vers 23.

Componitur orbis regis ad exemplum.
Naar 's konings voorbeeld vormt zich de wereld (voegt zich ieder). CLAUDIANUS,
De quarto consulatu Honorii 299 sq.
Men maakt hiervan soms op de volgende wijze een hexameter : Regis
ad exemplum totus componitur orbis.

Concedat laurea linguae.
Zie : Cedant arma togae, etc.

Concedo.
1k 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 maxima dilabuntur!
Door eendracht wordt het zwakke sterk, door tweedracht het sterkste zwak.
Eendracht maakt macht, tweedracht breekt kracht. SALLUSTIUS, Bellum
Jugurthinnm 1o.
Zie ook : Concordia res parvae crescunt.

Concordia res parvae crescunt.
Door eendracht groeien kleine dingen. Eendracht maakt macht. Zinspreuk van de
Republiek der Vereenigde Nederlanden.
Zie ook : Concordia parvae res crescunt.

Condita verax aperit praecordia Liber.
De waarheidlievende Liber (= Bacchus) opent het hart, dat zich anders gesloten
houdt. HORATIUS, Satirae I, 4, 89.

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

Condo et compono, quae mox depromere possim.
1k verzamel en leg op, wat ik straks voor den dag kan halen. HORATIUS,
Epistolae I, I, 12.

Connubia sunt fatalia.
Huwelijken zijn door het noodlot bepaald (worden in den hemel gesloten).

Conscia mens recti famae mendacia ridet.
Een gemoed, dat zich zijn deugd bewust is, belacht de leugens der faam.
OVID1US, Fasti 4, 311.
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Conscius ipse sibi de se putat omnia dici.
Iemand, die zichzelf schuld bewust is, meent, dat alle y, wat men spreekt, over
hem is. CATO PHILOSOPHUS, Disticha de moribus 1, 17.

Consilium nobis resque locusque dabunt.
Omstandigheid en plaats zullen ons van raad dienen, (ons ingeven, hoe wij to
handelen hebben). OVIDIUS, Amores I, 4, 54.

Consuetudinis magna vis est.
Groot is de kracht der gewoonte. CICERO, Tusculanae disputations 2, I 7, 40.

Consuetudo altera natura.
Gewoonte is eene tweede natuur. CICERO, De finibus bonorum et malorum 5, 25, 74,

Consummatum est.
Het is volbracht. JOHANNES 19 vers 30.
Het zesde der zeven kruiswoorden van Jezus.

Contemnunt spinam, cum cecidere rosae.
Wanneer de rozen afgevallen zijn, veracht men de dorens. OVIDIUS, Fasti

5, 354.

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

Conticuere omnes intentique ora tenebant.
Allen zwegen stil en hielden hunne blikken ingespannen op hem gericht. VERGILIUS,
Aeneis 2, I.

Conticuit tandem factoque hic fine quievit.
Eindelijk zweeg hij en hield, hier een eind aan zijn verhaal makende, op.
VERGILIUS, Aeneis 3, 718.

Contra felicem vix dens vires habet.
Tegen een gelukkige is ternauwernood een god bestand. PUBLILIUS SYRUS,
Sententiae.

Contra principia negantem disputari non potest.
Tegen hem, die de grondstellingen (waarvan men bij zijne redeneering uitgaat),
ontkent, kan men niet redeneeren.

Contradictio in adjecto.
Eene tegenstrijdigheid in het bijgevoegde, zoodat het begrip in 't eene woord vervat,
dat van het andere opheft of tegenspreekt, bij voorbeeld : koud vuur.

Contradictio in terminis.
Eene tegenstrijdigheid in de bepaling.
Zie : Contradictio in adjecto.

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

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.
Voor den dood is geen kruid gewassen.

Contra vim non valet jus.
Recht is niet bestand tegen geweld. — Macht gaat boven recht.
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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.

Corpus onustum.
Hesternis vitiis animum quoque praegravat una.
Een lichaam, bezwaard door de ongeregeldheden van den vorigen dag, drukt
tegelijk den geest naar beneden. HORATIUS, Satirae 2, 2, 77 sq.

Corpus sine pectore.
Een lichaam zonder ziel, een (schoon) mensch zonder hart. HORATIUS, Epistolae 1, 4, 6.

Corruptio optimi pessima.
Het bederf van het beste is het slechtste. - Het allerbeste verandert, wanner
het eenmaal tot bederf overgegaan is, in het allerslechtste.

Corvo rarior albo.
Zeldzamer dan een witte raaf. JUVENALIS, Satirae 7, 202.

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

Crambe repetita.
Opgewarmde kool, vervelende herhaling. JUVENALIS, Satirae 7, 154.

Crassa Minerva.
Met plompe kunst, kunsteloos, plomp, ruw enz. HORATIUS, Satirae 2, 2, 3.
(Minerva = de godin van kunst en handwerk, doch verder ook =-- kunst,
handwerk.)

Credat Judaeus Apella.
Dat geloove de Jood Apella. (Een bijgeloovige Jood to Rome ten tijde van Horatius).
Maakt dat anderen wijs. HORATIUS. Satirae 1, 5, Too.

Credit (meervoud credunt).
Het tegengestelde van debet.

Credite, posteri.
Gelooft het, nakomelingen. (Als men iets verhaalt, dat vrij ongeloofelijk klinkt.)
HORATIUS, Carmina, 2, 19, 2.

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 absurdum.
1k geloof, wijl het dwaas is, (n.l. voor de opvatting der menschelijke wijsheid).
Dit adagium steunt waarschijnlijk op de volgende woorden van Paulus in
I Corinthiers I vers 27 : Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren,
opdat Hij de wijzen beschamen zoude.
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Veelal zoekt men den oorsprong dezer woorden bij Tertullianus, De Came
Christi 5. Deze zegt echter: „Et mortuus est Dei Filius; prorsus
credibile, quia ineptum est." „En gestorven is Gods zoon; het is volkomen geloofwaardig, dewijl het ongerijmd is."
Letterlijk staan de woorden : C r e d o, quia a b s u r d u m er dus niet.
Over de beteekenis dezer woorden is uitgeweid in een hoofdartikel in.
De Ted van Maandag 9 Maart 1908 naar aanleiding van eene uitdrukking van Prof. H. Krabbe, hoogleeraar in het Staatsrecht aan de
Leidsche universiteit, met betrekking tot dit citaat.
Ook is de beteekenis dezer woorden uiteengezet door Prof. van Noort
van Warmond in eene redevoering op Dinsdag 17 Maart 1908.

Credula res amor est.
De liefde is lichtgeloovig. OVIDIUS. Heroides 6, 21.

Crescentem sequitur cura pecuniam.

De zorg neemt toe met het geld. HORATIUS, Carmina 3,

16, 17.
Crescit amor nummi, quantum ipsa petunia crevit.
Met het geld wast ook de hebzucht, JUVENALIS, Satirae 14, 139.
Cretenzers.
Zte: De Cretenzers.

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

Crimine ab uno disce omnes.
Leer alien kennen van eene misdaad (van de misdaad van een hunner). VERGILIUS,
Aeneis 2, 65 sq.
Gewoonlijk vindt men geciteerd : A b u n o di s c e o m n e s, niet alleen in
den zin van „beoordeel naar dit eene individu de gansche soort", doch
ook van „beoordeel naar dit eene staaltje het overige".

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

Cucullus non facit monachum.
De kap maakt den monnik niet. — Het zijn niet alien koks, die lange messen dragen,

Cui bono?
Wien (was het) tot voordeel? Thans gebruikt in den zin van: Waartoe zou dat
dienen ? CICERO, Philippica II, 14, Pro Milone XII 32, Pro Roscio Amerino
XXX 84 en XXXI 86 geciteerd als een woord van L. Cassius.

non conveniet sua res, ut calceus olim,
Si pede major erit, subvertet, si minor, eret.

Cui

Hem, die het vermogen met heeft, dat bij hem past, zal het, als een schoen
den voet, waarvoor hij te groot of te klein is, doen struikelen of knellen.
HORAUUS, Epistolae 1, 10, 42 sq.

Cui plus licet quam par est, plus vult quam licet.
Hij, wien meer toegestaan is, dan recht is, wil meer, dan hem toegestaan is.
PUBLILIUS SYRUS, Sententiae.
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Cui prodest scelus is fecit.
Wien de misdaad Noordeel brengt, die heeft haar gepleegd. SENECA, Medea 503 sq.

Cuivis potest accidere, quod cuiquam potest.
Wat iemand kan overkomen, kan ieder overkomen. PUBLILIUS SYRYS, Sententiae.

Cuivis artifici in arte credendum est sua.
Elke meester worde geloofd in zaken zijn bepaalde kunst betreffende. ERASMUS.

Cujus regio, ejus (of illius et) religio.
Wiens land, diens geloof. — Hij, die onbeperkt gezag uitoefent over het land,
heeft ook in geloofszaken te beslissen.

Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis, in errore
perseverare.
Dwalen kan ieder mensch, bij zijn dwaling volharden kan alleen de dwaas.
CICERO, Orationes Philippicae 12, 2, 5.

Culpam poena premit comes.

De straf volgt de zonde op den voet. HORATIUS, Carmina IV, 5, 24.

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

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

Cum moritur dives, concurrunt undique cives:
Pauperis ad funus vix currit clericus unus.
Wanneer een rijke sterft, loopen de burgers van alle kanten samen; bij de
begrafenis van een arme komt ternauwernood een enkel geestelijke.

Cum multis aliis, quae nunc perscribere longum est.
Met vele andere dingen, welke het nu te omslachtig zou zijn alle op te geven.

Cum sale panis latrantem stomachum bene leniet.
Brood met wat zout is toereikend om een hongerige maag te bevredigen. —
Honger is de beste saus (kok). HORATIUS, Satirae 2, 2, 17 sq.

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

Cum tabulis animum censoris sumat honesti.
Hij (die goed wil schrijven) neme zijn schrijfgereedschap en daarbij den zin van
een onpartijdig kunstrechter (om het minder goede te wijzigen of te verwijderen).
HORATIUS, Epistolae 2, 2, 11o.

Cum tua pervideas oculis mala lippus inunctis.
Cur in amicorum vitiis tam cernis acutum?
Waarom ziet gij bij de fouten uwer vrienden zoo scherp, terwijl gij uw eigen
gebreken ziet als een oogzieke met gezalfde oogen ? — Wat ziet gij den
splinter, enz. HORATIUS, Satirae 1, 3, 25 sq.
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Cuncta manus avidas fugient haeredis amico
Quae dederis animo.
Alles, wat gij voor uw eigen genoegen besteed hebt, ontgaat aan de gretige handen
van den erfgenaam. HORATIUS, Carmina 4, 7, 19 sq.

Cunctando restituit rem.
Zie : Unus homo nobis, etc.

Curae leves loquuntur, ingentes stupent.
Kleine zorgen zijn spraakzaam, zware stom. SENECA, Phaedra

615.

Cura esse, quod audis.
Zie : Tu recte vivis, etc.

Curae sua cuique voluptas.
Een ieder gaat zijn eigen genot ter harte. — 's Menschen lust, 's menschen leven.
OviDius, Ars amatoria I, 749.

Cura fugit multo diluiturque vino.
Door veel wijn vlucht de zorg en wordt ze weggespoeld. 0 VIDIUS, Ars
Amatoria I, 2 38.

Cur ante tubam tremor occupat artus?
Waarom trillen uw leden, nog voor de trompet geblazen wordt (en het teeken
tot den aanval geeft) ? VERGILIUS, Aeneis 1 1, 424.

Curtae nescio quid semper abest rei.
Er ontbreekt altijd nog iets aan het kleine vermogen. — Een hebzuchtige heeft
nooit genoeg. HORATIUS, Carmina 3, 24, 64.

Daar is de vader zelf, zoo bleek en afgevast.
Zie : Daer is de vader zelf, enz.

Daar is een kracht, uit hooger kracht gesproten.

MULTATULI, Vorsten-

school, 4.

Daar is een tijd van komen,
Daar is een tijd van gaan. DE GENESTET, Komen en gaan.
Daar is geen priester
Die Hem verklaart!
In raadslen wandelt
De mensch op acrd. DE GENESTET, Leekedichtjes CXIII, Peinzensmoede.
Daar moet veel strijds gestreden zijn,
Veel kruys en leeds geleden zijn,
Daar moeten heyl'ge zeden zijn,
Een naauwen weg betreden zijn,
En veel Gebeds gebeden zijn,
Zoolang wij hier beneden zijn,
Zoo zal 't hier na in vreden zijn. DIRE 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 Ic•
vers 7, EFEZIERS 5 vers 3.

Daar zij licht en daar was licht.

GENESIS I vers 3.
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Dabit deus his quoque finem.
Ook hieraan (aan dit lijden) zal de godheid een einde makers. VERGILIUS,
Aeneis I, 119.

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

Daer is de vader zelf, soo bleeck en afgevast.

VONDEL, Gysbrecht van

Aemstel 2.

Dagen die lengen,
Dagen die strengen. CATS, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt III.
Daken.
Zie : Jets van de daken prediken.

Damnosa quid non imminuit dies?
Wat is er, waaraan de vernielende tijd geen afbreuk doet ? HORATIUS, Carmina 3, 6, 45-

Damocles.
Zie : Zwaard van Damocles.

1 Danaidenvat vullen.
Danaiden noernde men de so dochters van Koning Danaus, die alien, 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.

Dandum est aliquid, quum tempus postulat ant res.
Als de tijd of de zaak het eiscbt, moet men zich een offer getroosten. CATO
PHILOSOPHUS, Disticha de moribus 2, 5.

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.

Daran erkenn' ich meine Pappenheimer.
Daaraan ken ik mine Pappenheimers. SCHILLER, Wallensteins Tod
Gewoonlijk citeert men : Ich kenne meine Pappenheimer.

3, 15.

Das also war des Pudels Kern.
Dat was dus de kern van den poedel. GOETHE, Faust I, Studierzimmer.
Uitroep van Faust, als hij in zijn studeerkamer gezeten, een betooverden
hond na allerlei bezweringen in een reizend scholasticus veranderd ziet.
Gewoonlijk wordt deze uitroep gebruikt in de beteekenis van : Is het
antlers niet? Is dat de bedoeling?

Das eben ist der Fluch der basen Tat
Dass sie fortzeugend immer Bases muss gebaren.
Dat is juist de vloek der booze daad,
Dat zij voorttelend steeds het booze moet voortbrengen. SCHILLER, Die Piccolo.
mini 5, I.
Gevleugelde woorden.
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Das Ewig-Weibliche
Zieht tins hinan.
Het Eeuwig-Vrouwelijke
Trekt ons tot zich. GOETHE, Faust II, 5, Bergschluchten, Wald, Fels, EinOde.

Das ist im Leben hasslich eingerichtet,
Dass bei den Rosen gleich die Dornen steh'n.
Dat is in 't leven zoo ellendig, dat onmiddellijk bij de rozen de doornen staan.
JOSEF VICTOR VON SCHEFFEL. Trompeter von Sackingen. Lied Jung Werners.

Das ist 's ja was den Menschen zieret,
Und daze ward ihm der Verstand,
Dass er im innern Herzen spuret,
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 bliihn.
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 spatium tenuemque moram, male cuncta ministrat impetus.
Schenk een wijle uitstel, overhaasting bederft alles. — Haastige spoed is zelden
goed. STATIUS, Thebais 1o, 704 sq.

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 I, Nacht.

Dat census honores.

Geld verschaft eereposten. OVIDIUS, Amores, 3,

8, 55. Fasti I, 217.

Date obolum Eelisario.
Geeft een kleinigheid aan Belisarius. — Ondersteunt een uitstekend man, die in
't ongeluk gestort is.
Volgens een onjuiste overlevering zou deze beroemde veldheer van
Justinianus in zijn ouderdom tot den bedelstaf vervallen zijn.

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

Dat papier krijgt niemand uit mijn handen!
Woorden van den bekenden tooneelspeler L. J. Veltman (1817-1907) in de rol
van Jean le Chantre in Van Lennep's tooneelstuk .e'en Amsterdamsche jongen.
Deze uitdrukking is langen tijd, ten minste in Amsterdam, een gevleugeld
woord geweest.

Dat 's Heeren zegen op u Baal'.

PSALM 134 vers 3.
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Dat veniam corvis, vexat censura columbas.

De raven verschoont bet oordeel, de duiven vervolgt bet. - De kleine dieven
hangt men, de groote laat men loopen. JUVENALIS, Satirae 2, 63.

Davus sum, non Oedipus.

DE 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 1, 2, 23 (194).

De arbeider is zijn loon waardig. LUKAS io, vers 7.
De bakker werd gehangen, maar de schenker kwam vrij.

GENESIS 40

vers 21 en 22.

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

De berg heeft een muffs gebaard.

Zie : Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

De beste huisvrouw die bestaat
Is zeker — waar op markt en straat
Geen mensch van weet, geen mensch van praat. HERE, Huisvrouw.
Debet (meervoud debent).
Hij Is schuldig.

De blauwe ben!.

Het tijdschrift De Gids, in den tijd. van Potgieter naar zijn blauwen omslag en
zijn scherpe critiek aldus genoemd.
In Mor gen is min dichter jarig, een lied aan Mr. J. van Lennep in
den nacht van 24 Maart 1846, zegt P. A. De Genestet:
'k Zal den „blauwen Beul" vertrappen, met zijn heele santekraam
Durft hij nog eén haat'lijk vlekje werpen op zijn dichternaam.
De breede weg. MATTREUS 7, vers 13.

De Byen storten hier het eelste dat ze lezen,
Om d'ouden stock te voes n, 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,
Epistolae ad Pisones 3b5.

Decipimur specie recti.

Wij worden bedrogen door den schijn van het goede.
Pisones 25.

HORATIUS, Epistolae

ad

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. Trrus 1 vers 12 en 13.
(In 1897 en 1898 vaak geciteerd in verband met de staatkundige verwikkeling, waartoe Creta aanleiding gal.)

De dagen des menschen zijn als het gras, gelijk eene bloem des
PSALM 103 ver 15.
velds alzoo bloeit hij.
Dediscit animus sero, quod didicit din.
Wat men lang aangeleerd heelt, leert men laat (moeilijk)weer af.

SENECA, Troades 642.
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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 eeuw van het kind.
De twintigste eeuw.
Titel van een in 1903 verschenen boek van de Zweedsche schrijfster Ellen Key.

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

De Friezen knielje allinne for God.
De Friezen knielen alleen voor God. WALING DIJESTA, Uit Frieslands Volksleven van vroeger en later I, 64.
Toen in 5555 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 het huis 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 knielje allinne for God.» Hij deed den eed staande en
de koning liet zich dit welgevallen. Van hier, zegt men, is de naam
„Stanfries" (Standfries) afkomstig.

De geest is wel gewillig, maar het vleesch is zwak. MATTHEUS 26
vers 41. GALATIERS 5 vers 17.
De geest maakt levend. JOHANNES 6 vers 63. 2 CORINTHIRRS 3 vers 6.
Degeneres animos timor arguit.
Vrees verraadt eene onedele ziel. VERGILIUS, Aneis 4, 13.
De godzaligheid is tot alle dingen nut. r 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 Karen rijzen te Berge. JOB 4 vers 15.
De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren
zij geloofd. JOB I vers 21.
De Heer is mijn herder, mij zal riiets ontbreken. PSALM 23 vers r.
De Heer kastijdt dien hij liefheeft. SPREUKEN 3 vers 12. HEBREEEN 12
vers 16. OPENBARING 3 vei s 19.
De Heer zal 't voorzien. GENESIS 22 vers 54.
De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner
handen werk. PSALM 19 vers 2.
De Hemel sta ons by, dit is een mislijck teecken.
Zie : 0 Jesus, sta ons by.
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De huid verkoopen eer de beer geschoten is.
Zie : Il ne faut jamais, etc.

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

Dei gratia.
Bij de gratie Gods.

De jure.
Zie : De facto.

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

De kat de bel 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.
De koning is flood; leve de koning!

PSALM 127 vers

3.

Zie : Le roi est mart ; vive le roi !

De koning leev'! de koning leev'!
Zoo klinken stem en snaren. TOLLENS, 's Konings verjaardag.
De kunst is lang, het leven kort.
Zie : Ach Gott ! die Kunst ist lang,
Und kurz ist unser Leben.
en
Ars longa, vita brevis.

De laatste dwaling is erger dan de eerste.
De lantaarn van Diogenes.

MATTHEtS 27 vers

34.

Diogenes liep op klaarlichten dag eens met een lantaarn al zoekende
rond, en op de vraag, wat hii zocht, was zijn antwoord : „Ik zoek
menschen."

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

De leeuw is iemand, die bang is voor niemand.
Zie : Een leeuw is eigenlijk iemand.

Delenda Carthago.
Zie : Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

De lendenen omgord en brandende de lampen !
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. 1 CORINTHIERS 13 vers 7.
De liefde is de meeste. 1 CORINTHIERS 13 vers 13.
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De liefde tot sijn lant is yeder aengeboren.

VONDEL, Gijsbrecht van

Aemstel V.

De Tier (harp) aan de wilgen hangen.
Delirium tremens.

PSALM 137 vers 2.

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

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

Delphinum silvis appingit, fluctibus aprum.
Hij schildert een dolfij n in het woud, een zwijn in de golven. HORATIUS,
Epistolae ad Pisones 30.

De male quaesitis non gaudet tertius haeres.
Aan goederen, die op ongeoorloofde wijze verkregea zijn, beleeft zelfs de derde
erfgenaam geen vreugde. — Onrechtvaardig verkregen goed gedijt niet.

De Meester, in zijn Wijsheid, gist.
De Leerling, in zijn Waan, beslist, STARING, Meester en Leerling.
De meeste is de liefde. 1 CORINTHIERS 13 vers 13.
De mensch, van eene vrouw geboren, is kort van dagen en zat van
onrust. JOB 14 vers I.
De mensch wikt, God beschikt.
Zie: Homo proponit, sed Deus disponit.

De mensch zal bij brood alleen niet levee.

DEUTERONOMIUM 8 vers

3.

MATTHEUS 4 vers 4. LUKAS 4 vers 4.

Dem Mimen nicht die Nachtlivelt keine Kranze.
Voor den tooneelspeler vlecht het nageslacht geen kransen. SCHILLER, Wallensteins Lager, Prolog.

Dem Mutigen hilft Gott!
Den moedige helpt God! SCHILLER, Wilhelm Tell, 1, 2.

De mortuis nil nisi bene.

Van de dooden (zij) niets dan goeds (gezegd). Naar DIOGENES LAARTIUS I, 3,
de wijze Chilon.
Gewoonlijk vat men deze zegswijze ten onrechte op alsof er stand: nisi
bonum. Vandaar de algemeen gangbare vertaling : Van de dooden
niets dan goeds.
Als het spreekwoord zoo luidde zou het eene dwaasheid verkondigen
en dus geen waar woord zijn. Het beteekent echter alleen, dat
van de dooden Diet anders dan welwzilend of op waardzge wize
gesproken mag worden.

De mug uitzijgen en den kernel doorzwelgen. MATTHEUS 23 vers 24.
Voor kleine ongerechtigheden bevreesd zijn, maar zich groote ongerechtigheden
veroorloven.
Gewoonlijk citeert men verkeerdelijk : De mug uitzuigen, in plaats van
uitzijgen, dat is uitziften, door middel van eene zeef afzonderen.
Den eersten steen op iemand werpen.

JOHANNES 8 vers 7.
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Den last des daags en de hitte dragen.
De nihilo nihil.
Van 'nets komt nets. PERSIUS, Satirae 3, 84.
Den keizer geven, wat des keizers is.

MATTHEUS 20 vers I 2.

Zie : Geef den keizer, enz.

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

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

Denn wer den Besten seiner Zeit genug
Getan, der hat gelebt fiir alle Zeiten.
Want wie voor de besten van zijn tijd genoeg gedaan heeft, die heeft geleefd
voor alle tijden. SCHILLER, Wallensteins Lager, Prolog.

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

De nood breeckt wet. VONDEL, Gijsbrecht van Aemstel 2.
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
Den Rubicon overtrekken.

vers

15.

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 zijn bevoegdheld te buiten ging.

Den splinter zien in het oog van den broeder, maar niet den balk
in eigen 00g. MATTHEUS 7 vers 3.
Dente lupus, cornu taurus petit.
De wolf valt met de tanden, de stier met de horens aan.
zoo goed hij kan. HORATIUS, Satirae 2, I, 52.

leder verdedigt zich,

Den Wald vor lauter Banmen nicht sehen.
Het woud door de vele boomen niet zien. WIELAND, Musarion 1768, Boek 2,
V. 142, in latere uitgaven V. 135.
De regels, waaraan bovenstaande woorden ontleend zijn, luiden:
Die Herren dieser Art blend't oft zu vieles Licht;
Sie sehn den Wald vor lauter Baumen nicht.
(De Heeren van deze soort verblindt vaak te veel licht ;
Zij zien het woud door de vele boomen niet.)

De occultis non judicat ecclesia.
De kerk oordeelt niet over het verborgene.
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De omnibus aliquid, de toto nihil.
Van alles iets, in zijn geheel niets.

De omni re scibili et quibusdam alliis.
Over alle zaken, die het mogelijk is te weten, en eenige andere.
Pico van Mirandola (t 1494) maakte in 1486 te Rome 900 theses
de omni re scibili (op elk gebied van menschelijke kennis)
bekend, die hij zich voorstelde in het publiek te verdedigen. Een
grappenmaker vulde den zin aan.

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. (Gewoonlijk afgekort tot D. V.).
Zoo de Heer wil. JACOBUS 4 vers 15.
De profundis.
De profundis clamAvi.
Uit de diepten van den afgrond heb ik geroepen. Begin van PSALM 130.
(R. K. treurzang.)

De puicksteen heldert op door 't schuren
En kan de proef in 't oog verduren. VONDEL, Jozef in Dothan, vs. 125.
Der Augenblick nur entscheidet
fiber das Leben des Menschen und fiber sein ganzes 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 sich selbst zuletzt.
De brave man denkt 't laatst aan zich zelf. SCHILLER, Wilhelm Tell

1, 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. SCHILLER, Die Burgschaft.
Zie : Ich sei, gewahrt mir die Bitte,
In eurem Bunde der Dritte.

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

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

Der Geist der stets verneint.
De geest, die steeds ontkent, de loochengeest. GOETHE, Faust I, Studierzimmer.
Onder dezen naam maakt Mephistopheles zich bij zijn eerste optreden
aan Faust bekend.
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Der GIiter hifichstes diirfen wir verteid'gen
Gegen Gewalt — wir stehn fur unser Land,
Wir stehn fur 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 1, 2.

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

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 wiird' 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. LUDWIC H FEUERBACH in zijn aankondiging van

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

Der Mohr hat seine Arbeit getan; der Mohr kann gehen.
De moor volbracht zijn plicht ; de moor kan gaan. SCHILLER, Die Verschworung
des Fiesco zu Genua 3, 4, laatste regel.
Bijna zonder uitzondering citeert men : Der Mohr hat seine S chuldi gk e i t
getan; der Mohr kann gehen.

De roem
Is als een bloem.
Die nimmer weder bloeit, wanneer zij eens ontblaarde.
K. L.

LEDEGANCK, Aan Gent.

Der preussische Schulmeister hat die Schlacht bij Sadowa gewonnen.
De Pruisische schoolmeester heeft den slag bij Sadowa gewonnen.
Dr. Oscar Peschel, hoogleeraar te Leipzig, betoogde in het blad Das
Ausland, No. 29, 17 Juli 1866, biz. 695, eerste kolom, in een artikel,
waarin 't volksonderwijs besproken werd, dat de uitslag van een strijd
tusschen twee volkeren, voor een groot deel afhankelijk is van de
volksontwikkeling. Als de Pruisen in 1866 de Oostenrijkers versloegen,
dan was dat eigenlijk eene overwinning van de Pruisische schoolmeesters
op de Oostenrijksche schoolmeesters.

Der Rose siisser Duft geniigt,
Man braucht sie nicht zu brechen,
Und wer sich mit dem Duft begniigt,
Den wird ihr Dorn nicht stechen.
De zoete geur der roos volstaat,
Men hoeft ze niet te plukken,
En wie zich met den geur vernoegt,
Dien zal Naar doom niet steken. FR. BODENSTEDT, Mirza Schaffy.
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Der 'Siege glittlichster ist das Vergeben.
De goddelijke overwinning is de vergiffenis. SCHILLER, Die Braut van Messina I f

¢.

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 machtigsten allein.
De sterke is 't machtigst als hij alleen staat. SCHILLER, Wilhelm Tell

1, 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.

Der Vorhang Milt, das Stuck ist ans.
't Gordijn valt neer, het stuk is uit. HEINE, Der Scheidende.

Der Wahn ist kurz, die Reu' ist lang.
De waan is kort, 't berouw is lang. SCHILLER, Lied von der Glocke. (Door
Schiller met betrekking tot het huwelijk gebruikt.)

Der Weirs 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.

Der Wunder hiichstes ist,
Dass uns die wahren, echten Wunder so
Alltaglich werden kOnnen, werden sollen.
Het grootste wonder is, dat ons de ware, echte wonderers zoo alledaagsch kunnea
worden, moeten worden. LESSING, Nathan der Weise 1, 2.

Des drijvers geweldige roede
Jaagt rustloos ons voort op ons pad. DE GENESTET, Onvermoeid.
Desespereert niet (of nimmer).
Zie : Dispereert niet.

Desine fata deum flecti sperare precando.
Laat de hoop varen door gebeden verandering to kunnen brengen in de beschikkingen der goden. VERGILIUS, Aeneis 6, 376.

Desine jam tandem precibusque inflectere nostris.
Laat dan eindelijk of en geef toe aan onze smeekingen. VERGILIUS, Aeneis 12, Boo.

Desinit in piscem mulier formosa superne.
In een visch eindigt de van boven schoone vrouw. Het einde beantwoordt niet
aan het begin, de uitkomst niet aan de verwachting. HORATIUS, Epistolae ad
Pisones 4.

Des Lebens Mai blii.ht einmal and nicht wieder.
Des levens Mei bloeit eênmaal en niet weer. SCHILLER, Resignation.

Des Lebens Miihe
Lehrt uns allein des Lebens Gilter schatzen.
De moeite des levens
Leert ons alleen de goederen des levens waardeeren. GOETHE, Torquato Tasso

5, 1.
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Des Lebens ungemischte Freude
Ward keinem Irdischen zu tell.
Des 'evens 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 Tod

5, II.

Des Menschen Seele gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder 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 iiber den Wassern.

Des morgens lang te slapen, te geeuwen en te gapen,
Staat leelijk voor een kind. VAN ALPHEN, De naarstigheid.
Despereert niet.
Zie : Dispereert niet.

Des Pudels Kern.
Zie : Das also war des Pudels Kern.
JESATA 40 vers 3. MATTHEUS 3
vers 3, MARCUS I vers 3, LUKAS 3 vers 4, JOHANNES I vers 23.
Somtijds citeert men ook in het Latijn: Vox clamantis in deserto.
Zie ook: Een stem des roependen in de woestijn.

De stem eens roependen in de woestijn.

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

Des Weibes Herz kennt nur ein Gliick auf Erden ;
Das Gliick heisst : lieben and geliebt zu sein.
Het hart der vrouw ke pt slechts een 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 pati des sottises des grands.
Te alien tijde hebben de kleinen geboet voor de dwaasheden der grooten.
LA FONTAINE, Fables II 4, Les deux taureaux et une grenouille.

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.
De tripode dictum of Ex tripode dictum.

Van den drievoet of (uitgesproken) Met hoog gezag uitgesproken. Pythia, priesteres
van Apollo in den tempel te Delphi, verkondigde hare onfeilbare orakels op een
drievoet (een stoel met drie pooten) boven een dampenden afgrond gezeten.

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

Deus meus et omnia.
Mijn God en mijn al.
Geliefkoosd gebed van den H. Franciscus van Assisi.
Speculum vitae B. Francisei et sociorum ejus opera fr. Gulielmi Spoelberch, a0 1620, parte II, pag 5.

Deus nobis haec otia fecit.

1, 6.
Deutsches Volk, du konntest fallen, aber sinken kannst du nicht.

Een god heeft ons deze rust (vrede) bereid. VERGILIUS, Bucolica,

Duitsch y olk, gij kondt vallen, maar zinken kunt gij niet. TH. KORNER, Was
uns bleibt. Uit : Leier und Schwert.

Deutschland, Deutschland, fiber alles, fiber alles in der Welt!
Duitschland, Duitschland boven alles, boven alles in de wereld! HOFFMAN VON
FALLERSLEBEN, Das Lied der Deutschen.
Uit een bespreking van de beteekenis dezer regels door Prof. Sijmons en
Prof. Oppermann (zie N. Rotterd. Cour. 20. 2. ' 15 28. 2. ' 15 en
I. 3. '15) blijkt, dat de bedoeling hiervan is : De eensgezindheid van
Duitschland gaat ons boven alles.

De verzenen tegen de prikkelen slaan.
De visch wordt duur betaald.

HANDELINGEN vers

5.

HERMAN HEYERMANS JR., ,,Op hoop van Zegen", spel van de Zee in

4 bedrijven, voor de eerste maal opgevoerd te Amsterdam den 24
Dec. 5900 door de Nederl. Tooneelvereeniging. Derde bedrijf, zesde
tooneel.

De Vlaamsche tale is wonder zoet.
Voor die heur geen geweld en doet. GUIDO GEZELLE, Kleengedichtjes.
De vleeschpotten van Egypte, EXODUS 16 vers 3.
Dextera praecique capit indulgentia mentes.
Het is vooral gemakkelijkheid en zachtzinnigheid in den omgang, die de harten
voor zich inneemt. — Men vangt meer vliegen met honig dan met azijn. —
Een goed woord vindt een goede plaats. OvIDIUS, Ars amatoria 2, 145.

De vooghlaar, op bedrieghen. nit,
Den vooghel lokt met zoete fluit. P. C.

HOOFT, Nederlandsche Historien.
9e bock.
Deze woorden komen daar voor als vertaling van den Latijnschen regel:
Fistula dulce canit, volucrem dune decipit auceps. (Zie aldaar.)
De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid. SPREUEEN I vers 7.

De vrije kerk in den vrijen staat.

CAVOUR' S laatste woorden op

Zie : Chiesa libera in libero stato.

31 Mei 1860.,
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De vroolijkheid past aan de jeugd,
Die leerzaam zich betoont. VAN ALPHEN, De Perzik.
De vrouw is verplicht haar man te volgen. Burgerlijk Wetboek, artikel 161.

bock 1, titel 6.
Het bovenbedoelde wetsartikel luidt in zijn geheel : De vrouw is aan
haren man gehoorzaarnheid verschuldigd. Zij is verpligt met den man
zamen te wonen, en hem overal te volgen waar hij dienstig oordeelt
zijn verblijf te houden.

De wapens neer.
Zie : Die Waffen nieder.

De weerelt is een speeltooneel,
Elck speelt zijn rol en krijght zijn deel.

VONDEL, Opschrift boven de
poort van den in 1638 geopenden schouwburg te Amsterdam.
In sommige uitgaven van Vondel leest men schouwtooneel in plaats
van speeltooneel.
Zie ook : All the world's a stage.
De weerelt is niet dan een groot tooneel.
Heel de wereld is tooneel.

De weinige talen die ik ken en de vele talen die ik leeren. kan.
MULTATULI. Max Ha velaar, laatste gedeelte.
De uitdrukking luidt in haar geheel: Als men my die plaats (d. i. eene
plaats in de volksvertegenwoordiging) weigerde . . . . als men my by
voortduring niet geloofde • . . . Dan zou ik myn boek vertalen in de
weinige talen, die ik ken, en in de vele talen die ik leeren kan, om
te vragen aan Europa, wat ik vruchteloos heb gezocht in Nederland.

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 afwisslende „op's" en „af's",
En beurtlings speelt een zelfde vele rollers.

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 ou l'on s'ennuie.

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

De wetenschap steekt in geen bed van pluimen :
Vie leeren wil, moet vroeg de veeren ruimen. J. WESTERB NEN , Arbeicl.
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De wetten zwijgen stil voor wapens en trompetten. VONDEL, Gijsbrecht
van Aemstel 2.
Deze woorden worden gesproken door Diederich van Haerlem tot den
portier van het klooster, als deze de meening uitspreekt, dat de wetten
hem vrijstellen van inkwartiering.

De wijn verheugt het hart des menschen.
Zie: Der Wein erfreut des Menschen Herz.

De zieke man.
Turkije.
Deze uitdrukking vindt haren oorsprong in lie gedichten Der Turk 1st
krank (1683) en Suldans Krankheit (1684) door J. Albert Poysel.
(Zie : Histor. Volksl. von 5648-5746 N°. 45. Heilbr. 1877 door Ditfurth.)
LEVITICUS i6 vers 5, 7 tot To, 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 zondebok zijn.

De zon ga niet onder over uwe toornigheid. EFEZIERS 4 vers 26.
De zon van Austerlitz.
Zie : Voila le soleil d'Austerlitz.

Dic cur hic?
Zeg waarom gij hier zijt ?

Dici beatus ante obitum nemo supremaque funera debet.
Zie : Ultima semper exspectanda dies homini, etc.

Dictum, factum.
Zoo gezegd, zoo gedaan. TERENTIUS, Heautontimorumenos

V, I, 31.

Dictum sapienti sat est.
De verstandige heeft aan een 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 Botschaft hOr ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
De tijding hoor ik wel, maar mij ontbreekt het geloof. GOETHE, Faust I, Nacht.

Die den arme geeft, leent Gode. SPREUKEN 19 vers 17.
Die een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. PSALM 7 vers x6,
PSALM 57 vers 7. SPREUKEN 26 vers 27. PREDIKER 10 vers 18.
Die een wijf trouwt om 't schoon lijf.
Zie : Die eenen zot.

Die eenen zot trouwt om zijn kot,
Verliest den kot en houdt den zot ;
En die een wijf trouwt om 't schoon lijf,
Verliest het lijf en houdt het wijf. A. POIRTERS, Rijmspreuken.
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Die eerst komt, die eerst maalt,
Deze zegswijze luidt bij Homeyer (Des Sachsenspiegels erster Teil oder
des Sachsische Landrecht nach der Berliner Handschrift von 1369,
3e druk. Berlijn 1861 2e boek, art. 59 § 4) aldus: Die ok erst to der
molen kumt, die sal erst malen.

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

Die geen onheil ziet in laffe bastaardij.
Zie: Want die geen onheil ziet, enz.

Die geen taal heeft
Is geen naam weerd.
Waar geen taal leeft
Is geen yolk. G. GEZELLE, verzen I. (Nederl. boekhandel) 1902, blz. 178.
Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van noode, maar
die ziek zijn. MARCUS 2 vers 17.
Die Hand, die Samstags ihren. Besen fiihrt,
Niv ird 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.

i

Die heeft, dien zal gegeven worden.

MATTHEUS 13 vers 2, MATTHEUS 25
vers 29, MARCUS 4 vers 25, LUKAS 8 vers 18, LUKAS 19 vers 26.

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 ganze Lander aufgefressen,
Und doch noch nie sick iibergessen.
De Kerk heeft eene goede maag,
Zij heeft heele landen opgegeten
En toch nog nooit haar maag bedorven. GOETHE, Faust I, Spaziergang.

Die kiopt, dien zal opengedaan worden.

MATTHEUS 7 vers 8, LUKAS II

vers 10.

Die Kunst geht nach Brot.
De. kunst gaat om brood (moet bedelen). LESSING, Emilia Galotti 1, 2.

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

Die Liebe ist der Dichtung Stern,
Die Liebe ist des Lebens Kern;
TJnd wer die Lieb' hat ausgesungen,
Der hat die Ewigkeit errungen.
De liefde is der dichtkunst ster,
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 Himmeireich.
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 grout.
(Hier is sprake van de huwelijksliefde.) VONDEL, Gijsbrecht van Aemstel

4.
Die meent te staan, zie toe dat hij niet vane. 1 CORINTHIERS so vers 52.

Die Menschen sind nicht immer was sie scheinen.
De menschen zijn niet altijd wat zij schijnen. LESSING, Nathan der Weise i, 6.

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

Dien de Heer liefheeft, 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 niet eten. is

THESSALONICENZEN 3 vers

so.

Die schOnen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende.
De schoone dagen in Aranjuez zijn nu ten einde. SCHILLER, Don Carlos

I, i.

Die schrick'lijkst van my swijght heeft allerbest geseit.

CONSTANTIJN
HUYGENS, Stedestemmen. Slotregel uit het bijschrift op Amsterdam.

Dies diem docet.
De eene dag leert den anderen. PUBLILIUS SYRUS, Sententiae.
Deze spreuk schijnt gevormd te zijn naar : Discipulus est prioris posterior
dies.
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Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla, teste David cum Sibylla.
De dag des toorns, die ontzettende dag, zal de wereld tot asch ontbinlen, volgens
getuigenis van David en Sibylla.
Eerste strophe van een hymne op het laatste oordeel, waarschijnlijk door
den Franciscaan Thomas van Celano (t omstreeks 1255) verraardigds
Reeds in 1385 vermeldt Barthol. Abizzi het gebruLk daarvan in
missen voor overledenen. In 157o werd zij als sequentia in het
Romeinsch missaal opgenomen.
Het zijn deze woorden, die Gretchen, vervuld met berouw over hetgeen
ze misdre'en heeft, in den dom door het koor hoort aanheffen.
(Zie: GOETHE, Faust I, Dom.)
Zie ook de schildering van het laatste oordeel in Zefanja I, vers 14-18,
inzonderheid vers 15.

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

Die staat zie toe dat hij niet valle. I

CORINTHIERS io vers 12.
Eigenlijk: Die meent te staan, zie toe toe dat hij niet valle.

Die telkens in den spiegel ziet, en zich met schoonheid vleit,
Beseft de ware schoonheid niet, maar jaagt naar ijdeiheid.
VAN ALPHEN, De Spiegel.

Die trouwt doet wel, maar die niet trouwt doet beter. I
7 vers 38 (gewijzigd).
Dieu et mon droit.

CORINTHIRRS

God en mijn recht.
Devies van het yolk en het vorstenhuis van Engeland.

Dieu fit du repentir la vertu des morels.
God maakte van 't berouw de deugd der stervelingen. VOLTAIRE, Olympie 2,
SCRIBE, Manon Lescaut 3.

Die Uhr schlagt keinem Gliicklichen.

Voor den gelukkige slaat de klok niet. SCHILLER, Die Piccolomini 3, 3.

Dieu le vent!
God wil het!
Leuze der eerste kruisvaarders op het concilie te Clermont in 't jaar 1095.

Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mlins niet waardig.
MATTHEUS I0 vers 37.
Die van ulieden zonder zonde is, werpe het eerst den steen op haar.
JOHANNES 8 vers 7.
Die Waffen nieder.
De wapens neder.
Mel van een bekend werk van de Daitsche sehrijfster Bertha you Sattner,
in 1889 verschenen.

Die Weltgeschichte is das Weltgericht.

De wereldii„e,chiademis is 't warel igeridac. SCHILLER, Resignation.

Die Welt ist volkommen ilberall,
Wo der Mensch nicht hinkornmt mit seiner Qual.

De wereld is overal volmaakt, waar de in-easch met mgt tine ellende doordringt
SCHILLER, Die Brant van Messina 4, 7.
Gevleugelde woorden.
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Die Welt wird schliner mit jedem Tag.
De wereld wordt mcoier 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 12,
LUKAS 14 vers 11, LUKAS 18 vers 14.

Die zoekt, die vindt. MATTHEtS 7 vers 8, LUKAS II vers 10.
Die zorght en waent en slaeft, en ploeght, en zwoeght en zweet,
Ten oirbaer van het lant een lastigh ampt bekleet,
En waent de menschen aen zjjn vroomheit te verbinden,
Zal zich te jammerlijck in 't endt bedrogen vinden,
Van 't wispelturigh volck, dat veel te los van hooft,
Genooten dienst vergeet, en 't erghste liefst gelooft. VONDEL, Palamedes,
Eerste regels.

Differ, habent parvae commoda magna morae.
Wacht een wijle, et n kort tin stel brergt groot voordeel aan. — Haastige spoed
is zelden goed OVID1US, Fast) 3, 394.

Difficile est crimen non prodere vultu.
Zre : lieu quam dIfficile est, etc..

Difficile est longum subito deponere amorem.
Bet Nalt moellnk op eens afstand te doen van een lang gekoesterde liefde.
CATULLUS, Carmina 7b, 13.

Difficile est satiram non scribere.
Het valt moetliik gees, satire te schnj ven. JUvENALIS, Satirae

1, 30.

Diffugiunt cadis cum faece siccatis amici.
Wannet r de eaten tot den droesem gels egd zijn, verdwijnen de vrienden. —
V tit nden in den nood, bonderd in een lood, BoRATius, Carmina 1, 35, 26 sq.

Dignus vindice nodus
E , n knoop, die fe y , ontknooper waard is, d. w. z. beim] grijk genoeg, om door
een juist voor dit doe 1 verschijnende goo heid outward te worden. (Er is sprake
Nan een tooneelstuk .) Vergelijk : Deus ex machina. HORATIUS, Epistolae ad
Pisones 191.

Dii majores, dii minores.
Hoogere, lagere goden.
(Trgenv, oordig ironisch voor voornamere en geringere personen.)

Dii ma forum gentium, dii minorum gentium.
H oogere, lagere g• den bij de oude Romeinen. (Tegenwoordig ironisch
voor voornamere en geringere personen.)
(Afgeh ort D. M. S )
De di' manes (rig = goede goden) of alleen manes waren de zielen der afgestorveren, die goddelnke eer genoten. De uitdrukking wordt ook van an persoon
gebruikt; diis manibus sacrum of manibus sacrum is dus: aan de ziel
(van den afgestorvene) gewijd.

Diis manibus sacrum.

Di meliora.
(Mogen) de goden betere dingen (schenken) ! — God beware ! CICERO,
senectute 14, 47 e.e.

De

5I
Dimidium facti qui coepit, habet.
Die begint, heeft het werk voor de helft voleindigd. HORATIUS, Epistolae I, 2, 40.

Dira necessitas.
De vreeselijke noodwendigheid. Het wreede noodlot. HORATIUS, Oden III, 24, 6.

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

Diruit, aedificat, mutat quadrata rotundis.
Hij breekt af, bouwt op, verandert het vierkante in het ronde. HORATIUS,
I, m.o.
Epistolae

Dis aliter visum.
Den goden scheen het anders toe. (Bij de goden was het anders besloteno
VERGILIUS, Aeneis 2, 428.

Disciplina vitae scipio.
Tucht (Wetenschap) is de staf des levens.
Spreuk van het gymnasium te Amsterdam.

Discite justitiam moniti et non temnere divos.
Leert, gewaarschuwd, gerechtigheid te betrachten en de goden niet te verachten.
VERGILIUS, Aeneis 6, 62o.

Discit enim citius, meminitque libentius Mud,
Quod quis deridet, quam quod probat et veneratur.
Want men leert sneller en onthoudt wat men bespor, dan wat men goedkeurt en eert. — Men is eer tot bespotting van het slechte, dan tot bewondering van het goede geneigd. (Het eerste wekt het leedvermaak, het laatste den
nijd op.) HORATIUS, Epistolae 2, I, 262 sq.

Discordat parcus avaro.
Er is een ?root onderscheid tusschen een zuinig mensch en een gierigaard.
HORATIUS, Epistolae 2, 2, 194.

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

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

1, 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 ztjt. BRILLAI-SAVARIN, Physiologie
du go6t, 1825.
Zie oak : 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 Bewindhebheren der
Oost-Indische Compagnie, dato 29 September 16 t8 (De Jonge, De
Opkomst van het Ned. Gezag in Oost-Indie, DI IV, blz.
)
(Gewoonluk 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 jui- ‘ ten vorm
te lezen.)

Di, talem terris avertite pestem!
Goden, verlost de aarde van zulk een pest ! VERGILIUS, Aeneis 3, 620.
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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.

Dives qui fieri vult et cito vult fieri.
Die njk wil worden, wil het ook snel worden. JUVENALIS, Satirae 14, 176 sq.

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, zo, 38.

Dixerit insanum qui me, totidem audiet.
Die mij een dwaas noemt, zal hetzelfde te hooren krijgen. — Die kaatsen wil,
moet den bal verwachten. HORATIUS, Satirae 2, 3, 298.

Dixi.
1k heb gezegd.
Dixi et salvavi animam meam.
Ik heb gespruken en daardoor mijn ziel behouden (mijn plicht gedaan of mijn
geweten gerust gesteld). Naar EZECHIEL, 3, 18 vgl., 33, 8 vgl.
Docendo discimus.
Door te onderwijzen leert men zelf.

Doch dem war kaum das Wort entfahren,
MOcht er 's im Busen gern bewahren.
Doch nauwlijks was hem 't woord ontsnapt,
Of liever had hij 't maar verzwegen. SCHILLER, Die Kraniche des Ibykus.

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. SCHILLER, 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. SCHILLER, Das Lied von der Glocke.

Doch onze Noordsche Mei, helaas, is arm aan zonneschijn,
Hij kan zoo koud, zoo droef, zoo guur, hij kan November zijn.
DE GENESTET, _Het haantje van den toren.

Docti male pingunt.
Geleerden schnjven een slechte hand.
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Doctrina et Amicita.
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 denkbeeklen van een ander.

Doe ik mijn oogen toe, dan wil ik wel gelooven,
Doch als ik ze opendoe, komt weer de Twijfel boven.

DE GENESTET,

Leekedichtje XCV. Idealtsme.

Doet naar mijn woorden en niet naar mijn werken. Naar MATTHEUS 23
vers 3.
Doe, wat uwe hand vindt om te doen. Naar i SAMUEL io vers 7 en
PREDIKER 9 vers 10.
Dolce far niente.
Heeriijk niets-doen.

Dolus an virtus, quis in hoste requirat?
List of dapperheid, wie vraagt daarnaar bij een vijand ? Wie vraagt er naar,
of hij zijn vijand door list of door dapperheid ten ender brengt? VERGILIUS,
Aeneis 2, 390.

Donec eris felix, multos numerabis amicos,
Tempora si fuerint nubila, solus eris.
Zoolang gij gelukkig zijt, zult gij vele vrienden tellen, als de bewolkte dagen
9, 5 S.
komen, zult gij verlaten zijn. OVIDIUS, Tristia,

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 scbrijver
Michel Cervantes. Don Quijote is de type van een dwaas man, die
in zijn verbeelding in een wereld van verouderde toestanden leeft.
El ingeniose Hidalgo Don Quijote de la Mancha i (1605) en II (1615).
Zie ook : Dulcinea.
El caballero de la Trista Figura.
Rocinante.
Sancho Panza.
Tegen windmolens vechten.

Doode stad.
Zie: Ville morte.

Door de boomen het bosch niet zien.
Zie: Den Wald vor lauter Bitumen nicht sehen.

Doorluchte Stichteren van 's Wereids Achtste wonder,
Van soo veel steens omhoogh, op soo veel Houts van onder
C. HUYGENS, Sneldic/it, I, 230, Geluck, aen de E. E. Heeren Regterders van
Amsterdam in haer Nieuwe Raedhuys.

54
Het laatste gedeelte van den tweeden regel van dit citaat doelt op het
feit, dat het raadhuis — thans koninklijk paleis — op 13659 palen
is gebouwd.

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

Dorer la pillule.

De pil vergulden.
Moliere, Amphytrion 3, 1 I.

Doubt thou, the stars are fire;
Doubt that the sun doth move;
Doubt truth to be a liar;
But never doubt, I love.
Twrifel 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.

Do ut des.

1k geef, opdat gij gevet (om te ontvangen).

Draad van Ariadne.

Middel, dat ons in staat stelt in moeilijke omstandigheden den rechten weg te
vinden. OVIDIUS, Heroides to, 103. Metamorphoses 8, 172. Fasti 3, 462.
Ariadne, dochter van koning Minos op Creta, gaf aan haar minnaar
Theseus een kluwen garen, waardoor hij in staat was den weg uit
het doolhof te vinden.

Dreifach haben sie mir gezeigt,
Wenn das Leben uns nachtet,
Wie man 's verraucht, verschlaft and vergeigt,
Und es dreimal verachtet.

Driemaal hebben ztj 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.

Dreifach ist der Schritt der Zeit:
ZOgernd kommt du 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, Spriiche des Confucius.

Dreiundzwanzig Jahre
Und nichts fur die Unsterblichkeit getan!

Drie en twintig jaar
En niets voor de onsterfelijkheid gedaan!

SCHILLER, Don

Carlos 2, 2.
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Droogstoppel.

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

Droomen zijn bedrog. VONDEL, Gijsbrecht van Aemstel 2, I.
Drum priife, wer sich ewig bindet,
Ob sich das Herz zum Herzen findet.
Daarom onderzoeke degeen, die ztch voor eeuwig verbindt,
Of de harten elkaar verstaan. SCHILLER, Das Lied von der Glocke.

Du bist verrfickt, mein Kind,
Du musst nach Berlin.
Je bent gek, kindlief.
Je moet naar Berlija toe. STRAUSS, Fatinitza. (Operette).

Duce et auspice.

Van dux .-----. leider en auspex = iemand, die de vlucht, het geschreeuw of het
eten der voorspellende vogels waarneemt en op grond daarvan eene onderneming
afraadt of ook wel aanraadt en er bij voorgaat. In 't algemeen : raadgever, aanmoediger, voorganger, beschermer. Zoo is duce et a u s p ice al i q u o =
onder iemands leiding en aanvoering (bijvoorbeeld iets ondernemen).

Ducis ingenium res
Adversae nudare solent, celare secundae.

Tegenspoed brengt de schranderheid van een veldheer aan het licht, voorspoed verbergt haar (belet er een juist oordeel over te vormen) HORATIUS, SAtirae 2, 8, 73 sq.

Du cad de la barbe est la toute-puissance.

Den man is de heerschappij ten deel gevallen. MoLIÈRE, L'ècole des femmes

3, 2.

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

Den gewillige leidt het lot, den onwillige sleept het mede. SENECA, Epistolae 107,
11. (Naar Cleanthes.)

Du hast Diamanten and Perlen,
Hast alles, was Menschenbegehr,
Und hast die schOnsten Augen —
Mein Liebchen, was wilist du mehr?
Je hebt diamanten en paarlen,
Je hebt alles wat een mensch kan begeeren,
En je hebt de mooiste oogen —
Mijn liet]e, wat wil je meer? II. HEINE, Bach der Lieder I, Die Heimkehr No.

64.

Du haut de ces pyramides quarante si&cles nous contemplent.
Zie : Soldats, songez que du haut de ces pyramides quarante siêcles nous
contemplent.

Dulce est desipere in loco.

't Is zoet bij gelegenheid eons dwaas te 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,

53.

Dulcia non meruit, qui non gustavit amara.
Die het bittere niet geproefd heeft, verdient het zoete niet. — Die niet werkt,
zal ook niet eten.
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Dulcinea.
Geliefde van Don Quijote. (Zie : Don Quijote.)

Dulcis inexpertis cultura potentis amici,
Expertis metuit.
Zoet is de guest van een machtigen vriend voor hen, die er geen ondervinding
van hebben : die deze opgedaan heeft, vreest haar. HORAT1US, Epistolae 1,
18, 68 sq.

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 weorden. SHAKESPEARE, The two gentlemen of
Verona 3, I.

Dum fortuna manet, vultum servatis amici,
Cum cedit, turpi vertitis ora fuga.
(D u m is conjectuur voor cu m, c e d it voor c e c i d i t.) — Zoolang bet geluk
standhoudt, tcont gij hetzelfde gelaat, o vrienden! wanneer het wijkt, slaat gij
smadelijk op de vlucht. PETRONIUS, Satirae c. 80.

Dum licet in rebus jucundis vive beatus.
Leef, zoolang bet geoorloofd is, gelukkig in het genot van den voorspoed. HORATIUS,
Satirae 2, 6, 96.

Dummodo sit dives, barbarus ipse placet.
Zoo hij maar rijk is, mishaagt zelfs een barbaar niet. OVIDIUS, Ars amatoria, 2, 276.

Dum Roma deliberat, Saguntum perit.
Terwijl Rome beraadslaagt, gaat Saguntum to gronde.

Dum spiro, spero.
Zoolang ik ademhaal, hoop ik.

Dum vires annique sinunt, tolerate labores:
Jam veniet tacito curva senecta pede.
Werkt, zoolang kracht en leeftijd het toelaten: spoedig genoeg zal met zwijgenden
tred de kromme ouderdom komen. OVIDIUS, Ars amatoria 2, 669 sq.

Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt.
Wanneer dwazen een ondeugd willen vermijden, vervallen zij in het tegenovergestelde uiterste. HORATIUS, Satirae 1, 2, 24.

Dum vivimus, vivamus.
Laat ons, zoolang wij leven, werkelijk leven (het leven genieten). Gruteri Inscriptiones p. 609, 3. (Slot van een grafschrift.)

Duobus litigantibus tertius gaudet.
Wanneer er twee ruzie hebben, heeft een derde er plezier van.

Duo cum faciunt idem, saepe non est idem.
Wanneer twee personen hetzelfde doen, is bet clikwijls nog niet hetzelfde.
Zie ook : Duo quum idem faciunt ...

Duo quum idem faciunt ....
Hoc 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, 37.
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Duos insequens lepores neutrum capit.
Die twee hazen vervolgt, krijgt geen van beide. — Men moet niet te veel hooi
op zijn vork nemen.

Durate et vosmet rebus servate secundis.
Houdt vol en bewaart uzelf voor betere tijden.

Durf te leven! Kwel u niet met te veel gedachten.
Werk uw werk en zing uw lied onder blIj verwachten !

DE GENESTET,

Leekedichtjes XCIX, De Practici.

Du Ring an meinem Finger,
Mein goidenes Ringelein,
Ich driicke dich fromm an die Lippen,
Dich fromm an das Herze mein.
U 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.

Durum : sed levies fit patientia,
Quidquid corrigere est nefas.

Het is hard : maar door geduld wordt hater, wat onveranderlijk is. HORATIUS,
24, 19 sq.
Carmina

Durum telum necessitas.
De nood is een hard wapen.

Du sprichst ein grosses Wort gelassen aus.
Gij spreekt een gewichtig woord (zoo) kalm uit. GOETHE, Iphigenie 1, 3.
Du sublime au ridicule it n'y a qu'un pas.
Tusschen 't verhevene en 't belacheliike ligt siechts eêne schrede.
Woorden, door Napoleon I op zijn vlucht uit Rusland berhaaldelijk
gesproken tot zijn gezant De Pradt in Warschau. (S. de Pradt, Histoire
de l'ambassade dans le Grandduchê de Varsovie en 1812, Berlin 1816.)

Dux femina facti.

Een vrouw is voorgangster bij het werk (leidt het werk). VERGII

D. V.

Aeneis 1, 364.

Zie: Deo volente.

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 meEsch 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 12,

s8
Ecce homo!

Zie, de mensch ! JOHANNES 19 vers 5.
De Leidsche vertaling heeft, met de blijkbare bedoeling den nominatief
meer ongedwongen te handhaven: daar staat de mensch.

Een arbeider is zijn loon waardig. LUKAS I0 vers 7. THIMOTHEOS 5 vers 18.
Een arke Noachs. GENESIS 6 en 7.
Een Augiasstal reinigen.
De Augiasstal behoorde aan den koning van Elis, en herbergde drie
duizend runderen. Hercules reinigde hem door er twee rivieren, de
Peneus en de Alpheus, door te leiden.

Een boek net zeven zegelen. OPENBARING VAN JOHANNES 5 vers I tot 5.
Een ding is noodig. LUKAS IO vers 42.
Deze uitdrukking wordt door Jezus gebruikt tot gene zijner volgelingen,
Martha genaamd, die zich bij Jezus beklaagde, dat hare zuster Maria
haar niet hielp bij het dienen, terwijl Maria aan Jezus' voeten zat en
naar zijne woorden luisterde.

Een doom in het oog. NUMERI 33 vers 55. TOZUA 23 vers 13.
Een dorschenden os zult gij niet muilbanden. DEUTERONOMIUM 25 vers 4.
Een druppel van een emmer en een stofje van de weegschaal.
jESAJA 40 vers 15.
Een dubbel onverstand heeft over u gebied:
Een weetniet zijt gij, vriend! en gij en weet het niet. J. DE DECKER,
Een weetniet.

Een Egyptische duisternis.
Een Enakskind.

EXODUS 10 vers 21

tot 23.

Een reus. 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 1.
Een goede preek is als een goed portret:
Zij kijkt u aan waar ge u ook nederzet. BEETS, Een goede preek.
Een gordel van smaragd.
Zie : 't Prachtig rijk van INSULINDE.

Een hond is vermaard
Om zijn gezelligen aard
En 't kwispelen van zijn staart.
Zijn neus doorgaans rond,
Staat gewoonlijk in 't front
En zoo lang die waar nat en frisch is,
Is 't een bewijs, dat menheer zoo gezond als een visch is.
G. VAN DER LINDE JZN., De hond. Mt de gedichten van den Schoolmeester.
Een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. GALATIERS 6 vers 5.
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Een jonghe oye, een ouden ram,
Dat viel wel binnen jaers een lam.

CATS, Spiegel van den voorleden en

tegenwoordigen tijt.

Een Judaskus. MATTHEOS 26 vers 48 en 49. LUKAS 22 vers 47 en 48.
Een kerk van ongekorven hoot.
Zie: Zij wijden Gode in 't woud.

Een kind des doods. I SAMUEL IO 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 Suzanna. Aprocriefe boeken, 2 e aanhangsel op Daniel.
Een land overvloeiende van melk en honing. EXODUS 3 vers 8.
EXODUS 13 vers 5.
Een leeuw is eigenlujk iemand,
Die bang is voor niemand. G. VAN DER LINDE JZN., De leeuw. Uit de
gedichten van den Schoolmeester.

Een man zal zilnen vader en zijne moeder verlaten, en zal zijne
vrouw aanhangen. GENESIS 2 vers 24. MAT IllEOS 19 vers 5. MARCUS 10
vers 7. EFEZIERS 5 vers 31.

Een onvermoeide arbeid komt alley te boven.
Zinspreuk van een bekend wiskundig genootschap te Amsterdam.

Een os zult gij niet muilbanden ams hij dorscht.

DEUTERONOMIUM 25

vers 4.

Een 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;
}lij 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 LINDE JZN., Het paard. Uit de Gedichten
van den Schoolmeester.

Een profeet is niet ongeeerd dan in zijn vaderland en in zjn huffs.
MATTHEUS 13 vers 57. MARCUS 6 vers 4. LUKAS 4 vet-, 24. JOHANNES 4 vers 44.

Een rotten appel in de mande,
Diaeckt oock het gave fruyt te schande.

JACOB CATS, Spiegel van den

ouden en nieuwen tijt. Pomme pourri gaste sa compagnie.
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Een woord, op zijn pas gesproken, is als gouden appelen in zilveren
gebeelde schalen. SPREUKEN 25 vers 12.
Een rijke taal, vol geest en — ingehouden tranen,
ook zeêr geschikt tot leeren en vermanen,
Vol zin,
Mits maar de vrienden haar verstaan,
Want velen klinkt ze als Grieksch, voor andren weer — profaan.
DE GENESTET, Leekedichijes CXI. Humor.

Een steen des aanstoots.

TESAJA 8 vers 14. ROMEINEN 9 vers 32 en 33,

I PETRUS 2 vers 7.

Een stem des roependen in de woestijn.

(Het waarschuwende woord van iemand, die geen gehoor vindt). JESAJA 40 vers 3.
MATTHEOS 3 vers 3. MARCUS I vers 3. LUKAS 3 vers 4. JOHANNES I vers 23.
Eigenlijk berust dit citaat op eene foutieve vertaling van het Hebreeuwsch,
want voigens het Hebreeuwsch parallelisme dient vertaald : Een stem
van een roepende: „Bereidt in de woestijn den weg des Heeren,
maak in de wildernis een baan recht voor onzeu God."

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

Een vaste burg is onze God.
Zie : Ein feste Burg ist unser Gott.

Een vreemdeling in Jeruzalem. LUKAS 24 vers 18.
Een vriend, die mij mijn feilen toont,
Gestreng bestraft, en nooit verschoont,
Heeft op mijn hart een groat 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 zuilen spreecken,
Hoe ghy den Haet hebt uitghestreecken. VONDEL, Huigh de Groots
verlossing.

Een wachter op Sions muren. JESAJA 62 vers 6.
Een wet van Meden en Perzen.

Een onveranderlijk en onherroepeliik besluit. ESTHER I vers 19. DANIEL 6 vers
9, 13, i6.

Een witte raaf.
Zie : Corvo rarior albo.

Een zaaier ging uit om to zaaien.

MATTHEOS 13 vers 3.
(Motto van elk der bundels ldeeen van Multatuli.)

Een zingend vedertjen en een gewiekt geluid.
Zie: Prijst vrij den Nachtegaal.
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Een zoon van het oude yolk.
Een Jood. Vgl. EZECHIIL 26 vers 20.
Den naam „een zoon van het oude y olk", voor een Jood, danken wij
aan eene fraaie schilderij van Jozef Israels, welke onder bovenstaanden
naam algemeen bekend is, en in eigendom behoort aan de Vereeniging
tot het vormen van eerie openbare verzarneling van Hedendaagsche Kunst.
Zie Eigen Haard blz. 821, jaarg. 189 [ en blz. 42, jaarg. 1894.

Eer brengt een arme vader, met vreugd, zes kindren groot,
Dan dat zes rijke kindren hem koesteren in zijn hood. BEETS, Jan Janszen.
Eere zij God in de hoogste hemelen. LUKAS 2 vers 4.
Wordt ook dikwijls in het Latija geciteerd : Gloria in excelsis Deo.

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

Eert uwen vader en uwe moeder.

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.
Egyptische duisternis. EXODUS lo vers 21 tot 23.
Eheu fugaces, Postume, Posturne, labuntur anni!
Ach ! vliegend ij ten, o Postumus, Postumus, de jaren daarheen ! HORNTIUS,

Het 5 e van de tien geboden. EXODUS 20 vers 12. DEUTERONOMIUM 5 vers

Carmina 2, 14, 1 sq.

Eheu quam brevibus pereunt ingentia fatis!
Ach ! in hoe korten tijd rnoet ook het grootste vergaaa. CLA,UDIANUS, In Rufinum 2, 49.

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

Eifersucht ist eine Leidenschaft,
Die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.
IJverzucht is een hartstocht,
Die met ijver zoekt, wat lijden veroorzaakt.

Eigendom is diefstal.
Zie : La propriête c'est le vol.

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

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. Lof en blaam
Moet hij leeren verdragen. GOETHE, Torquato Tasso I, 1.

r, 5.
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Ein einz'ger Augenblick kann alles umgestalten.
Een enkel oogenblik kan alles veranderen. WIELAND, Oberon 7, 75.

Ein feste Burg ist unser Gott.
Een vaste burg is onze God. LUTHER (1527 of 1528).

Der 46 Psalm Deus noster refugium et virtus, in het Gezangboek:
Form und Ordnung- Gaystliclier Gesang und Psalmen. (Augsburg) 1529. Bl. 25a.

Ein freies Leben fiihren wir,
Ein Leben voller Wonne.
Een vrij leven leiden wij,
Een leven vol genot. SCHILLER, Die Rauber

4, 5.

Ein furchtbar wiitend Schrecknis ist
Der Krieg; die Herde schlagt er und den Hirten.
De oorlog is een verschiihking, die op vreeselijke wijze woedt; de kudde treft hij
en den herder. SCHILLER, Wilhelm Tell I, 2.

Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange
1st sich des rechten Weges wohl bewusst.
Een geed 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 kleirood is de goede naam. SCHILLER, Maria Stuart i, 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 Wille gross und klein.
Een i, der ceeft zich zelf zijn waarde. Hoe hoog 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, 1.

Ein Kaiserwort
Soll man nicht drehn nosh deuteln.
Een keizt rswoord
Moet men niet op eene verdraaide of spitsvondige manier uitleggen. BURGER,
Die Weber von Weinsberg.

Ein Kerl der Spekuliert
1st wie ein Tier auf diirrer Heide.
Zie: Ich sag' es dir: ein Kerl der spekuliert
1st wie ein Tier auf dtirrer Heide.

Einsam bin ich nicht all2ine.
Hoewel eenzaam, ben ik toch niet alleen. P. A. WOLF, Preciosa 2, 2.
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Ein siisser 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 unniitz Leben ist ein friiher Tod.
Een onnut leven is een vroege dood. GOETHE, Iphigenie I, 2.

Ein unserer Leut'.
Een van onze luitjes. Gewoonlijk gebruikt in de beteekenis van een Jood, die
door zijn geloofsgenooten als zoodanig erkend wordt.
(Een Duitsch tooneelstuk onder bovenstaanden titel wend in de tweede
helft der vorige eeuw herhaalde malen te Amsterdam onder den titel
De oxide kleerkooper of een vriend in den nood met veel succes
opgevoerd.)

Ein Vergniigen erwarten, ist auch ein Vergnugen.
Een genoegen te verwachten, is ook 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.

Ejusdem.
Van dezelfde maand, van denzelfden dag.

Ejusdem farinae.
Van betzelfde deeg (gebakken). Van hetzelfde slag. Deze uitdrukking wordt steeds
in ongunstigen zin gebruikt van personen, die dezelfde gebieken of ondeugden
bezitten.

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

Eli, Eli, lama sabachtani!
Mull God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten ! MATTHEft 25 vers 46.
MARCUS 15 vers 34.
Het vierde der zeven kruiswoorden van Jezus.

E lingua stulta veniunt incommoda multa.
Vele onheilen komen voort uit een dwaze tong snapachtigheid).

Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. MAT !HEN 6 vers 35.
Elk heeft een plekje op aarde
Hem dierbaar bovenal. DE GENESTET, De liefste plek.
Elk zal zjn eigen pak dragen. GALATIRRS 6 vers 5.
Emas, non quod opus est, sed quod necesse est
Koop, niet wat gij wel gebruiken kunt, maar wat gij niet missen kunt. CATO
CENSORIUS bij SENECA, Epistolae 94, 28.

Enakskind.
Reus. DEUTERONOMIUM 9 vers 2.
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En ce monde it se faut l'un l'autre secourir.
In deze wereld moeten we elkaar heipen. 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 GENESTEI, Egoismus.
Enfants terribles.
Hinderlijke kinderen. M:enschen, inzonderheid kinderen, die in hun nalveteit in
't bijzijn van derden iets zeggen of doen, wat voor dezen geheim moest blijven.
Titel van eene collectie bekende teekeningen van Gavarni (18o1-1866.)

En France, tout finit par des chansons.
Zie : Tout finit par des chansons.

England expects that every man will do his duty.
Engeland verwacht, dat iedereen zijn piicht zal doen.
Dagorder van Nelson in den slag bij Trafalgar, 21 October, 1805. (Dispatches and letters of Nelson VII, page 15o. Londen 1845-46.)

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

En nu — ik kan mijn haren tellen,
Maar wie telt mUner tranen tal? BORGER, Aan den Rijn.
En rekent d' uitslag niet, maar telt het duel alleen. TOLLENS, Overwintering op Nova Zembla. (Slot.)

Ense et aratro.
Door het zwaard en den ploeg.
Devies van den burger, die in oorlogstijd zijn vaderland dient en zich in
vrcdestijd aan den landbouw wijdt.

Entbehren sollst du, sollst entbehren!
Ontberen moet ge, ontberen t GOETHE, Faust I, Studierzimmer.

En toch beweegt zij zich!
GALILEI, nadat hij gedwongen was tot afzwering zijner leer van de beweging

der aarde, welke de theologen van zijn tkjd in strijd achtten met den bijbel.
Zie : Eppur si muove.

En toute chose it faut considerer la fin.
Bij alle dingen moet men op den afloop letten. LA FONTAINE, Fables III, 5.
Le renard et le bouc.

Entre ces deux mon cceur balance.
Tusschen die twee weifelt num hart (te kiezen).
Deze zegswijze is blijkbaar ontleend aan de volgende regels van CORNEILLE,
Le Cid I, I:
Mais a ce peu de mots je crois que sa pensee
Entre vos deux amants nest pas fort balancèe.

Entre l'arbre et l'ëcorce it ne faut pas mettre le doigt.
Tusschen den boom en de schors moet men niet den vinger steken. Men moet
zich niet ongeroepen met een antlers zaken (inzonderheid familiezaken) bemoeien.
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Entre nos ennemis
Les plus A craindre sont souvent les plus petits.
Van ooze vijanden zijn de kleinste dtkwijls 't meest to vreezen. LA FONTAINE,
Fables II, 9. Le lion et le moucheron.

En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar
den balk, die in uw oog is, merkt gij niet? MATTHEOs 7 vers 3.
L. LEDEGANCK,
En wilden wat was recht, en wonnen wat zij wilden.
Aan Gent
(De Vlamingen namelijk, en bepaaldelijk de Gentenaars.)

Epicuri de grege porcus.

Zwijn uit de kudde van Epicurus, Wellusteling. HoRATrus, Epistolae 1, 4, 15.

Epistola non erubescit.

Een brief bloost niet. Het papier is geduldig. CICERO, Epistolae ad familiares
V, I2, I.

Epitheton ornans.
Thjvoeglijk naamwoord, dat tot versiering dient.

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

Eppur (of E pur) si muove
En toch beweegt zij zich!
GALILEI, nadat hij gedwongen was tot afzwering van zijn leer van de
beweging der aarde, welke de theologen van zijn tijd in strijd achtten
met den bijbel.

Er, der Herrlichste von alien.

Hij, de heerlijkste van alien! A. V. CHAMISSO, Frauen-Liebe and Leben.

Eripuit caelo fulmen, sceptrumque tyrannise
't Hemelruim roofde hij 't vuur,
Den tyrannen ontwrong hij hun geesel.
Vers van Turgot onder Houdon's buste van Benjamin Franklin, den uitvinder van den bliksemafleider en medestichter der onafhankeitjkheid
van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

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, Sanctus sanctorum.
Er is een tijd van komen,
Er is een tijd van gaan.
Zie: Daar is een tijd van komen.

Eris mihi magnus Apollo.

Zoo zult gij mij de groote Apollo zijn (nl. als gij deze lastige vraag weet to
beantwoorden, enz.). VERGILIUS, Bucolica 3, 104.
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 [7.
Gevleugelde woorden.
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Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum.
Gij zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. GENESIS 3,

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

5.

1.

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

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

Ernst is das Leben, heiter ist die Kunst.
Ernstig is het leven, vroohjk is de kunst. SCHILLER, Prolog zu Wallenstein.
Zie : Ernst is het leven.

Ernst is het leven.

DE GENESTET, Werken, denken, leeren,

Zie : Ernst ist das Leben.

Errare humanum est.

Dwalen is menschelijk. SENECA DE OUDE, Controv. 4, deel 3.
Deze spreuk schijnt gevormd te zijn naar C u j list i s h o m i n i s e s t
e r r a r e bij Cicero, Orationes Philippicae 12, 2, 5.

Er zãhlt 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 Pyreneeen meer.
Afscheidswoord van Lodewijk XIV van Frankrijk tot zijn zoon Philips V,
uitgeroepen tot koning van Spanje.
Zie: Il n'y a plus de Pyrenees.

Er Ain nog rechters te 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

i, 2.

Es blinken drei freundliche Sterne
Ins Dunkel des Lebens herein;
Die Sterne, die funkeln so traulich:
Sie heissen Lied, Liebe und Wein.
Er blinken drie lieflijke sterren
In het donker van 't leven,
Die sterren, ze fonklen 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 im Himmel.

Es ist Arznei, niche Gift, was ich dir reiche.
't Is artsenij, niet gift, wat ik u toereik. LESSING, Nathan der Weise 1, 2.
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Es ist bestimmt in Gottes Rat,
Dass man vom Liebsten, was man hat,
Muss Echeiden.
Het is bepaald in Godes raad,
Dat men van 't liefste, dat men heeft,
Moet scheiden. E. V. FEUCHTERSLEBEN.
Oorspronkeliik luidde het gedicht:
Es 1st 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.)

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.

Est 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 im Leben hasslich eingerichtet.
Zie : Das ist im Leben hasslich eingerichtet.

Es ist kein. Verbrechen geliebt zu haben, noch 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 tinter dem wechselnden Mond.
Het kan Diet altijd zoo biijven
Hier in dit ondermaansch gewemel. KOTZEBUE, Trost beim Scheiden,

Es liebt die Welt das Strahlende zu schwãrzen,
Und das Erhab'ne in den Staub zu ziehn.
De wereld houdt er van het schitterende zwart te maken,
En het verhevene in het stof neer te halen. SCHILLER, Das Mtidchen von Orleans.

Es priife, wer sich ewig bindet.
Zie: Drum prufe, wer sich ewig bindet.

Es reden und traumen die Menschen viel
Von besseren kiinftigen Tagen;
Mach einem gliicklichen, goldenen Ziel
Sieht man sie rennen und jagen.
Die Welt wird alt und wird wieder jung,
Doch der Mensch haft immer Verbesserung.
De menschen spreken en droornen 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. SCHILLER, Hoimnung.
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Es sind nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten.
Niet alien zijn vrij, die met hun ketens spotten. LESSING, Nathan der Weise 4, 4.

Est deus in nobis, agitante calescimus illo.

Er leeft een god in ons, zijn aandrift doet ons ontgloeien. OVIDIUS, Fasti 6, 5.
Het eerste gedeelte van het citaat Est deus in nobis komt ook in
Ars amatoria 3, 5 49 voor.

Est et fideli tuta silentio merces.
Het loon voor trouwe stilzwijgendheid blij ft niet uit. HORATIUS, Carmina 3, 2, 25 sq.

Est modus in rebus, sunt certi denique fines
Quos ultra citraque nequit consistere rectum.
Er is een maat in alle dingen, er zijn zekere grenzen, buiten en binnen welke,
wat goed is niet kan bestaan. HORATIUS, Satirae I, 1, io6.

Est quaedam Here voluptas,
Expletur lacrimis egeriturque dolor.
Er is een zeker genot in het weenen, de smart wordt door tranen uitgestort en
gestild. OVIDIUS, Tristia 4, 3, 37 sq.
Est quadam prodire tenus, si non datur ultra.
Men kan tot een zeker punt vorderen, indien het al niet gegeven is verder to
gaan. HORATIUS, Epistolae 1, 1, 32.

Est quoque cunctarum novitas carissima rerum.
Nieuwheid wordt op hooger prijs gesteld dan iets anders. — Nieuwe bezems
vegen schoon. OVIDIUS, Epistolae ex Ponto 3, 4, 51.

Es wa.chst der Mensch mit seinen grOssern Zwecken.
De mensch groeit, wordt sterker naarmate hij zijn doel hooger stelt. SCHILLER,
Wallensteins Lager. Prolog.

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

Et genus et formam regina Pecunia donat.
Koningin Pecunia schenkt zoowel geboorte als schoonheid. — Het geld, dat stom
is, maakt recht, wat krom is. HORATIUS, Epistolae 1, 6, 37.

Et genus et proavos et quae non fecimus ipsi,
Vix ea nostra voco.
Geboorte en voorouders en wat wij zelf niet hebben gedaan, kunnen wij nauwelijks het onze noemen. OVIDIUS, Metamorphoseon libri 13, 140 sq.

Et genus et virtus, nisi cum re, vilior alga est.
Zonder rijkdom zijn geboorte en deugd waardeloozer dan zeegras. HORATIUS,
Satirae 2, 5, 8.

Etiam periere ruinae.

Zelfs de ruinen ervan (van Troje) bestaan niet meer. LUCANUS, Pharsalia 9, 969.

Etiamsi omnes, ego non.

Al (doen) alien (het), ik (zal het) niet (doen). Naar MATTHEUS 26, 33.

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

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

Et l 'avare Acheron ne 'Ache pas sa proie.
En de begeerige Acheron laat zijn prooi niet los. RACINE, Phedre 2,

5.

Et le combat cessa, faute de combattants.

En de strijd hield op, daar er geen strijders meer waren. CORNEILLE, Cid 4, 3.

Et l'on revient toujours
A ses premiers amours.
En men keert altijd tot zijn eerste liefde terug.
Isouard-Etienne, Joconde 3, 1. (Opera, voor het eerst in 1814 opgevoerd.)

Et mihi sunt vires et mea tela nocent.
Ook ik ben niet krachteloos, ook mijne pijlen wonden. OVIDIUS, Heroides 15 (i6), 352.

Et minimae vires frangere quassa valent.
Ook de geringste kracht is volduende om te breken, wat reeds geknakt was.
OVIDIUS, Tristia 3, II, 22.

Et moi, fils inconnu d'un si glorieux pere,
je suis m"eme encore loin des traces de ma mere.
En ik, de onbekende zoon van zulk een be! oemden vader,
Ik ben er nog zelfs verre van af de voetstappen mijner moeder te drukken. RACINE,
Phedre 3, 5.

Et nati natorum et qui nascentur ab illus.
De kinderen onzer kinderen en zij, die weer uit dezen zullen geboren worden.
VERGILIUS, Aeneis, 3, 98.

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, l e zang,
2 e regel.

Et tu, Brute!
Ook gij, Brutus!
Laatste woorden van Julius Caesar, toen hij, op het oogenblik, dat men hem
den doodsteek gaf, zijn zoon Brutus onder zijne moordenaars bemerkte.
Niet historisch (zie: Suetonius, Caesar 82 en Cassius Din XLIV, 19),
evenmin als de uitroep : To quoque ? Ook gij ? welke hem door anderen
wordt toegeschreven. Volgens de beide genoemde sthrijvers zou Caesar,
mar sommigen beweren, in het Griekseh de woorden Ook gij, mijn
TExvov, hebben geuit.
kind, xoti
Shakespeare, Julius Caesar 3, 1 legt den stervende de woorden : „Et to,
Brute!" in den mond.

Et voilà justement comme on ëcrit l'histoire.
En dat is juist de manier, waarop men de geschiedenis schrijft. VOLTAIRE,
Chariot I, 7.
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Etwas fiirchten und hoffen und sorgen
Muss der Mensch fur den kommenden Morgen.
Jets vreezen en hopen en wat bezorgd zijn
Moet de mensch voor den komenden morgen. SCHILLER, Die Braut von Messina 1, 8.

Eureka.
Ik heb gevonden. Eerste persoon enkelvoud van het Grieksche werkwoord Eiyelavo
(Heurisko) = vinden.
Beroemde uitroep van Archimedes, toen hij de wet van het soortelijk
gewicht ontdekte.

Europa zag, verbaasd, het rijzend wonder wassen,
Het ongekend kleinood, verscholen in moerassen,
Uit wier en dras geweld, — dat onbevlekt en schoon,
Welhaast als keurgesteent' zou fonklen aan Naar kroon.

TOLLENS,

Overwintering op Nova Zembla.

Eventus stultorum magister.
(Nec eventus modo hoc docet, stultorum iste magister est). — De uitkomst (onder
vinding) is de leermeesteres der dwazen. Livius, Ab urbe condita libri 22, 39, 10

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

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

Ex abundantia cordis os loquitur.
Uit den overvloed des harten spreekt de mond. — Waar het hart vol van is,
daar loopt de mond van over. LUKAS 6, 45.

Ex cathedra.
Van den stoel (van Petrus)
(Tegenwoordig gewoonlijk gebruikt van den Paus.)
Uit de hoogte.
De uitdrukking ex cathedra is ontleend aan den dogmatischen (d. i.
leerstelligen) canon (d. regel), waarbij het Vaticaansch Concilie de
Pauselijke Onfeilbaarheid als leerstuk van het R. K. geloof heeft vastgesteld. Deze geloofsregel (canon dogmaticus) luidt, vertaald, aidus :
Wij leeren en stellen als eene door God geopenbaarde geloofswaarheid :
„Als de Paus van z ij n leers toel af eene uitspraak doet, d. w. z.,
wanneer hij in zijn ambt van Herder en Leeraar aller Christenen
krachtens zijn Apostolisch Oppergezag beslist, wat als leer in zake van
geloof of zeden door de geheele Kerk moet worden gehouden, dan
bezit hij, door Gods bijstand, welke hem in St. Petrus is beloofd,
dezelfde onfeilbaarheid, met welke de Goddelijke Verlosser gewild
heeft, dat Zijne Kerk, bij het vastellen eener leer over geloof of
zeden zou toegerust zijn ; en daarom zijn zulke uitspraken des Pausen
uit zich-zelve, niet echter krachtens toestemming der Kerk, onherroepelijk. Wie zich echter, wat God verhoede, vermeten mocht, deze
Onze beslissing tegen te spreken : hij zij in den ban."
De Paus spreekt ex cathedra en is dus onfeilbaar, als aanwezig in drieerlei:
I°. De Paus moet spreken als P a u s.
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2°. De Paus moet spreken als Paus, z 6 6 d a t h ij b e s Ii s t eene
leer over geloof of zeden.
3°. De Paus moet spreken als Paus, z66 dat hij beslist eerie leer over
geloof of zeden, en die leer als bindend voor de geheele.
Kerk vaststelt.
Dr. A. C. SCHAEPMAN in een hoofdartikel in De Tijd van Zaterdag
7 September 1907, N°. 18249.

Excelsior!
Hooger!
Devies van den Staat New-York.

Exceptio probat (of firmat) regulam.
De uitzondering bevestigt den regel.

Excitat auditor studium.

Een (belangstellend) hoorder vuurt den ijver aan. OVIDIUS, Epistolac ex Ponto 4, 2, 35.

Ex concesso. (Argumentum ex concesso.)
Een bewijsgrond, ontleend aan hetgeen toegegeven (toegestemd) werd.

Exeat aula, qui vult esse plus.

Wie braaf wil blijven, verlate het hof. LUCANUS, Pharsalia 8, 493 sq.

Exegi monumentum aere perennius.
Ik heb een gedenkteeken voleindigd duurzamer dan metaal,
mina III, 3o, I.

HORATILTS,

Car-

Exempla sunt odiosa.
Voorbeelden zijn hatelijk.

Exemplum in contrarium.

Een voorbeeld in tegengestelden zin: als men jets aanvoert, dat nit eene geopperde
stelling volgt, doch klaarblijkelijk onjuist is, zoociat de stelling zelve ook niet
waar kan zijn.

Exigui numero sed bello vivida virtus.
Weinig in aantal maar met een vurigen moed tot den krijg bezield. (= Sed tales,
quibus sit ad helium virtus vivida.) VERGLLIUS, Aneis 5,

Eximia est virtus praestare silentia rebus.
(Exima is in piaats gesteld voor exigua ) Zwijgen is een uitnemende verdienste
(is goud waard). OVIDIUS, Ars amatoria 2, 603.

Exitus acta probat.

Succes •rechtvaardigt de daden. OVIDIUS, Heroides 2, 85.

Ex libris.
Uit de boeken.
Het merk, dat somtijds als eigendomsteeken in ooeken tegenover het
titelblad voorkomt, gewoonlijk gevolgd door d , n naam van den eigenaar.

Ex malis eligere minima oportet.

Van kwade dingen moet men de kleinste kiezen. — Van twee kwaden moet men
het kleinste kiezen. CICERO, De officiis 3, -I, 3.

Ex nihilo nihil.
Uit niets komt niets. Niets gebeurt zonder oorzaak.
LUCRETIUS, De rerum natura I 149, 205 ; Ii 287

72

Ex officio.
Van ambtswege. Ambtshalve.

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.

Moge uit onze asch iemand als wreker verrijzen. VERGILIUS, Aeneis 4, 625.

Expende Hannibalem: quot libras in duce summo invenies?
Weeg Hannibal : hoeveel ponders zult gij aan den grootsten der veldheeren
vinden ? — Wat blijft er van hem, die de wereld bewoog, over? — Alles is
ijdelheid. jUVENALIS, Satirae io, 547 sq.

Experientia docet.
De ondervinding leert.

Experientia optima rerum magistra.
De ondervinding is de beste leermeesteres.

Expert() credite.

Gelooft hem, die het ondervonden heeft. VERGILIUS, , Aeneis I I, 283. Ovmius,
Ars amatoria 3, 511.

Expertus metuit.
Zie: Dulcis inexpertis. etc.

Expletur lacrimis egeriturque dolor.
Zie : Est quaedam here voluptas, etc.

Ex re nomen habet.

Hij, (Zij, Het) draagt zijn (haar) naam met recht. OvIDIUS, Amores I, 8, 3, vgl.
Metamorphoseon libri 13. 569 sq.

Exstinctes amabitur idem.

Na zijn dood zal dezelfde (die bij zijn leven benijd, enz. werd) bemind warden.
HORATIUS, Epistolae 2, I, 14.

Ex tempore.

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

Extremis malis extrema remedia.
Voor wanhopige kwalen wanhopige geneesmiddelen.
Ex tripode dictum of De tripode dictum.
Van den drievoet of (uitgesprokeb) Met hoog gezag uitgesprcken.
Pythia, priesteres van Apollo in den tempel to Delphi, verkondigde hare
onfeilbare orakels op een drievoet (een stoel met drie pooten) boven
een dampenden afgrond gezeten.

Ex ungue leonem.
Aan den klauw (herkent men) den leeuw.
Ontleent aan : Ex ungue leonem pingere. (Naar den klauw den leeuw
schilderen.)
Alczeus (610 voor Chr.) volgens Plutarchus. „De defect oraculorum" 3.
Phidias 500 voor Chr.) volgens Lucianus „Hermotimus" 54.

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

I')

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

Facies non omnibus ana,
Nee diversa tamen, qualem decet esse sororum.
Allen hadden niet hetzeltde en tech ook weer geen ver,chillend voorkomen, zooals
dit bij zusters p:eegt te zijn. OVIDIUS, Metamorphoseon libri 2, 13 sq.

Facile est inventis addere.
Het is gemakkelijk verbeteringen aan te brengen bij clingen, die eenmaal uitgevonden zijn.

Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damns.
Het is gemakkelijk, wanneer men zelf gezond is, goeden raad aan zieken te geven,
TERENTIUS, Andriae 2, I, 9 (309).

Facilis descensus Averni,
Sed revocare gradum superasque evadere ad auras,
Hoc opus, hic labor est.
Gemakkelijk is het naar de onderwereld af te dalen, maar op zijn schreden terug
te keeren en naar de bovenlucht te ontsnappen, dat is het moeielijke van de zaak.
VERGILIUS, Aeneis 6, 126, 128 sq.
De lacus Avernus of Averni was een meer met verpestende uitwasemingen in Zuid-Italie, in de nabijheid waarvan een toegang tot de
onderwereld was, vandaar Avernus ook
onderwereld.
Het laatste gedeelte van het citaat Hoc opus hic labor est vindt
men ook bij OVIDIUS, Ars amatoria I, 453.

Facinus majoris abollae.
Een misdaad van een wijderen mantel. JUVENALIS, Satirae 3, 115.
Onder een wijderen mantel wordt in deze uitdrukkinc .r, een mantel verstaan, zooals de Grieksche wij'geeren, vooral die der Stoa, droegen;
het kleed staat bier voor den persoon. Het is dus zooveel als een
misdaad gepleegd door den een of anderen ernstigen geleerde, achter
wien men zoo iets niet zou gezocht hebben.

Facit indignatio versum.
Zie : Si natura negat, etc.

Fac simile.
„Maak-gelijk". Afdruk van iemands schrift.

Eac tantum incipias, sponte disertus eris.

Begin slechts, gij zult vanzelf welsprekend zijn. OVID/ US, Ars amatoria 1, 610.

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

Factum fieri infectum non potest.
(Factum est illud, fien inttctum non potest.)
keer. PLAUTUS, Aulularia 4, Jo, II (734).

Gedane zfike,n nemen geen

Faire de la prose sans le savoir.
Proza maken zonder 't te weten. MoukRE, Le bourgeois gentilhemme 2, b.

Fallacia alia aliam trudit.
De eene leugen brengt de andere mede. TERENTIUS, Andria 4, 4, 39 sq. (778 sq.).
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Fallere credentem non est operosa puellam gloria.
Een lichtgeloovig meisje te misleiden is een gemakkelijk te behalen roem. OVIDIUS,
Heroides 2, 63 sq.

Fallitur augurio spes bona saepe suo.
Een goede verwachting wordt dikwijls teleurgesteld. OVIDIUS, Heroides 16(17), 234.

Falsus honor juvat et mendax infamia terret
Quern nisi mendosum et medicandum?
Wien bevredigt onverdiende eer en wien jaagt onverdiende smaad schrik aan,
wien anders dan dengene, die met gebreken behept is en een geneesheer noodig
heeft? HORATIUS, Epistolae 1, i6, 39 sq.

Fama crescit eundo.
Het gerucht groeit aan onder het gaan (terwijl het zich verbreidt). Naar VERGILIUS,
Aeneis
175.

Fama malum, quo non aliud velocius ullum.
Er is geen sneller kwaad dan de faam. VERGILIUS, Aeneis 4, 174.

Fama tam ficti tenax, quam nuntia veri.
(Tam ficti pravique tenax, quam nuntia veri). — De faam houdt even hardnekkig
vast aan de leugen, als zij verkondigster der waarheid is. VERGILIUS, Aeneis 4, 188.

Fama volat.
De faam vliegt (heeft vleugelen). VERGILIUS. Aeneis 7, 592 vgl. 8, 554.

Fas est et ab hoste doceri.
Het is goed ook van zijn vijanden te leeren. OVIDIUS, Metamorphoseon libri 4, 428.

Fastus inest pulchris, sequiturque superbia formam.
Hoofschheid woont in het gemoed der schoonen, hare schoonheid pleegt vergezeld
te zijn van trots. OVIDIUS, Fasti t, 419.

Fata manent omnes, metam properamus ad unam,
Omnia sub leges mors vocat atra suas.
Allen wacht hun onherroepelijk bepaald levenseinde, wij haasten ons alien naar
een zelfde doel, de donkere dood doet alles bukken voor zijn wet. Incerti
auctoris Consolatio ad Liviam 357a, 359b, 360.

Fata obstant.
Het noodlot laat het niet toe (wil het anders). VERGILIUS, Aeneis 4, 440.

Fata viam invenient.
Het noodlot zal zijn weg vinden. VERGILIUS, Aeneis 10, 113.

Fatetur facinus is, qui judicium fugit.
Die het vonnis ontvlucht, bekent zijn misdaad. PUBLILIUS SYRUS, Sententiae.

Fatidica fulmina.
'Lie : Bruta fulmina.

Faut de la vertu, pas trop n 'en faut :
L'exc6s partout est un defaut.
Er moet wat deugd bijkomen, maar niet al te veel: Overdrijving schaadt overal.
MONVEL, L'errcur d'un moment I, t.

Favete linguis.
Begunstigt (de zaak) door uw tongen; d. Zwijgt stil. Bij de Romeinen sprak de
priester deze woorden bij den aanvang eener heilige handeling, bijv. bij offerers,
waarnemen van hemelteekenen, raadplegen van 't orakel, opdat niet door een
woord van kwade voorbeteekenis op deze handeling een ongunstige invloed zou
worden uitgeoefend. HORATIUS, Carmina III, 1, 2.
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Fay ce que doy, advienne que pourra.
Doe, wat e doen moet, er moge van komen wat wit.
Devies van Lodewijk Napoleon, Koning van Holland.

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

Fecundi calices quern non fecere disertum?
Wien maakten voile oekers niet welsprekend ? HORATIUS, Epistolae 1, 5, 19.

Felix meritis.
Gelukkig door verdiensten.
Naam van een gebouw aan de Keizersgracht te Amsterdam, dat vroeger
de zetel was van eene maatschappij van dien naam, die van 1788 tot
1888 bestaan heeft.

Felix quem faciunt aliena pericula cautum.
Gelukkig hij, wien de schade van een ander wijs maakt. — Wie zich aan een
ander spiegelt, spiegelt zich zacht.

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas.
Gelukkig hij, die de oorzaken (het wezen) der dingen (den flood wendigen onderlingen samenhang van alles) heeft leeren inzien. VERGILIUS, Georgica 2, 490.

Feriunt summos fulgura montes.
De bliksemstralen treffen de hoogste bergen. — Hooge boornen vangen veel wind.
HORATIUS, Carmina 2, IO, 1 I sq.

Fern im Siid das schOne Spanien.
Ver in 't Zuiden (ligt) het schoone Spanje. E. GEILEL. Der Zigeunerbube im
Norden.

Fertilior seges est alienis semper in agris,
Vicinumque pecus grandius uber habet.
Het graan op anderer akkers staat altijd weliger, en het vee van den buurman
heeft altijd grootere uiers. OVIIMUS, Ars amatoria 2, 349 sq.

Fervet olla, vivit amicitia.
De pot kookt, de vriendschap leeft. — Zoolang men overvloed geniet, heeft men
vele vrienden.

Fervet opus.
IJverig gaai het werk voort. VERGILIUS, Georgica 4, 1,,9, Aenei,

1, 436.

Festina lente.
Haast u langzaam. Naar SUETONIUS, Vita Augusti 25.
Festina lente is de vertaliog der Grieksche spreuk EzEOE fleoc6cog. , die
Augustus volgens de aangehaalde plaats dikwijls in den mond had.

Fiat!
Het geschiede ! Toegestaan !

Fiat justitia, et pereat mundus.
Wat recht is geschiede, al vergaat de wereld.
Devies van Keizer Ferdinand I volgens Joh. Manlius.
Loci communes, Basilem 1563, II pag. 290.
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Fiat lux.

Daar zij licht! GENESIS I, 3.

Fiat voluntas tua.
Uw wil geschiede. MATTHEUS 6 vers 10, LUKAS II vers 2.

Ficta voluptatis causa sint proxima veris.
Het verdichte, dat genot zal verschaffen, kome dicht bij de waarheid (klinke niet
volstrekt ongeloofelijk). HORATIUS, Epistolae ad Pisones 338.

Fide, sed ante vide: qui fidit, nec bene vidit,
Fallitur: ergo vide, ne capiaris fide.
Vertrouw, maar zie eerst toe : die vertrouwt en niet toeziet, wordt bedrogen: zie
dus goed toe, opdat gij door uw goed vertrouwen niet bedrogen uitkomt.

Fide, sed cui, vide.
Vertrouw, maar zie toe wien.

Fidus Achates.
De trouwe Achates, de metgezel van Aeneas, wiens epiheton bij Vergilius fi du s
is. (Vgl. Aeneis 6, 158 e.e.) Vandaar in 't algemeen = trouw vriend (soms in
ironischen zin).

Finis alterius mall gradus est futuri.
Het einde van het eene ongeluk is de trap (overgang) tot het volgende. — Een
ongeluk komt nooit alleen. SENECA, Hercules furens 208 sq.

Fils inconnu d'un si glorieux pere.
Zie : Et moi, fils inconnu d'un si glorieux père.

Finis coronat opus.
Het einde kroont het werk. OVIDIUS, Herokles, 2, 85.

Finis Poloniae!
Het einde van Polen ! — Het is gedaan met Polen !
Deze kreet wordt gezegd geslaakt to zijn door Koscziusko in den slag
bij Mactejowicze (io Oct. 1794). Niet historisch.

Fistula dulce canit, volucrem dum decipit auceps.
De fluit zingt zo€ t, terwijl de vogelvanger de c•ogel verschalkt. Cato PHILOSOPHUS,
Disticha de moribus 1, 27.
Zie ook : De vooghlaar, op bedrieghen uit,
Den vooghel lokt met zoete fluit.

Fit-il pas mieux que de se plaindre?
Deed hij niet beter dan dat hij zich beklaagde? LA FONTAINE, Fables III, 1 i.
Le renard et les raisins.

Flavit Jehovah et dissipati sunt.
Jehovah blies en zij werden verstrooid.
Omschrift eener medaille op last van koningin Elizabeth geslagen ter
herinnering aan de veistrooiing der onoverwinnelijke vloot.

Flebile principium melior fortuna secuta est.
Een treurig begin is door voorspoed gevolgd. — Er is veel, dat slecht begint, en
goed eindigt. OVIDIUS, Metamorphoseon libri 7, 518.
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Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo.
Indien ik de machten des hemels niet naar mijn wil kan buigen, zal ik die der
hel in beweging zetten. VERGILIUS, Aeneis 7, 312.
Acheron = een rivier der onderwereld, doch verder ook = de onderwereld zelf.

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

Foenum habet in cornu, longe fuge.
Hij heeft stroo aan zijn horens, blijf op een afstand van hem. HORATIUS,
Satirae 1, 4, 34.
De Romeinen teekenden stooterig vee door het stroo aan de horens te
binden; het spreekwoord wit zeggen, dat men het best doet voor
hatelijke menschen, evenals voor stooterig vee, uit den weg te gaan.

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 achtenswaardige 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 regeering,svormen:
Wat het best bestuurd wordt is het beste;
Laat godvergeten ijveraars twisten over geloofsopvattingen:
Hij kan niet dwazen, die als rechtschapen mensch leeft. POPE, Essay on Man II 303.

Forma bonum fragile est.
Schoonheid is een broos goed. OVIDIUS, Ars amatoria 2,

113.

Formosa facies muta commendatio.
Schoonheid is een stilzwijgende aanbeveling. PUBLILIUS SYRUS, Sententiae.

Forsan et haec olim meminisse juvabit.
Misschien zullen wij ook hieraan eens met genot terugdenken (nl. aan dit lijden,
als het lang voorbij is). VERGILIUS, Aeneis I, 203.

Forsan miseros meliora sequentur.
Misschien is er een beter lot voor de ongelukkigen weggelegd. VERGILIUS,
Aeneis 12, 153.

Fortes creantur fortibus.

Heiden brengen helden voort. HORATIUS, Carmina IV, 4, 29.

Fortes fortuna adjuvat.

Het geluk helpt de dapperen. TERENTIUS. Phormino I, 4, 25.
Zie ook: Audaces fortuna juvat.

Fortiter in re, suaviter in modo.
Forsch in het wezen der zaak, zacht in de wijze van uitvoering.
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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.

Fortuna caeca est.

Het geluk is blind. CICERO, Laelius II, 54.

Fortunae cetera mando.

Het overige laat ik aan de fortuin over. OVIDIUS, Metamorphoseon libri 1, 1 40,

Fortunam citius reperias, quam retineas.

Men vindt het geluk eerder, dan men het behoudt. PUBLILIUS SYRUS, Sententiae.

Fortuna multis dat nimis, satis nulli.

De fortuin geeft velen to veel, niemand genoeg. MARTIALIS, Epigrammata XII, 1o, 2.

Frailty, thy name is woman!

Zwakheid, uw naam is vrouw ! SHAKESPEARE, Hamlet i, 2.

Fratrum concordia rara est.

Eensgezindheid bij broeders is zeldzaam. Naar OVIDIUS, Metamorphoseon I, 6o.

Freudvoll
Und leidvoll,
Gedankenvoll sein;
Langen
Und bangen
In schwebender Pein;
Himmelhoch jauchzend,
Zum Tode betrubt;
Glficklich allein
Ist die Seele die liebt.

Vol zijn van vreugde en van leed en van allerlei gedachten ; met een onbepaald
pijnlijk gevoel van verlangen en van angstige bezorgdheid vervuld zijn; hemelhoog juichend, (en toch) tot den dood toe bedroefd; gelukkig is alit en de ziel
die lief heeft. GOETHE, Egmont 3, 2.
In dit lied van Ciarchen schildert Goethe ons den gemoedstoestand van
een romantinh verliefd meisje.
(In plaats van
Langen
Und Bangen
citeert men dikwijis
Hangen
Und Bangen.)

Freut euch des Lebens, weil noch das Lampchen gluht;
Pfliicket die Rose, eh sie verbliiht!
Schept vreugde in 't levee, zoolang het lampje glo,it;
Plukt de roos, eer zij verbloeit! J. M. USTERI (1793).

Friend after friend departs; who hath not lost a friend?
There is no union he' e of hearts, that finds not here an end.
De eene vriend na de andere gnat heen ; wie heeft no,,it een vriend verioren?
Er is Kier geen band, die harten bindt, welke bier niet verbroken wordt.
MONTGOMERY, Friends.

79

Fronte capillata, post est occasio calva.
Van voren is de gelegenheid gelokt, van achteren kaal. — Als men de gelegenheid
laat voorbijgaan, is het to laat. CATO PHILOSOPHUS, Disticha de moribus 2, 26.

Fronti nulla fides.

Op het uiterlijk kan men niet vertrouwen. JUVENALIS, Satirae 2, 8.

Friih libt sich, was ein Meister werden will.
Wie een meester (in zijn vak) wil worden, oefent zich vroeg. SCHILLER, Wilhelm
Tell 3, I.

Frysk bloed, tsjoch op ! wol nou 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, stuff op, wil nu eens bruisen en koken
En bonzen door onze aderen rond!
Vlieg op ! Wij zirgen 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.

Fugere cum licet, ne quaere litem.
Zoek den strijd niet, wanneer gij hem kunt vermijden.

Fuge magna: licet sub paupere tecto
Reges et regum vita praecurrere amicos.
Vlied de grootheid: onder een armelijk dak kan men koningen en vrienden van
koningen in levensgenot overtreffen. HORATIUS, Epistolae 1, io, 32 sq.

Fugit irreparabile tempos.
Zie : Sed fugit interea, etc.

Fugiunt freno non remorante dies.
De dagen vliegen met lossen teugel voorbij. OVIDIUS, Fasti 6, 772.

Fuimus Troes.

Wij zijn Trojanen geweest. (Woorden van een Trojaan na Troje's val.)
Het is met ons gedaan. VERGILIUS, Aeneis II, 325.

Fuit Ilium.

Ilium (=-- Troje) is er geweest. (Woorden van een Trojaan na Troje's val.) Het is
gedaan met de zaak. VERGILIUS, Aeneis II, 325.

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

Fur einen Kammerdiener giebt es keinen Heiden.
Zie : II faut etre bien heros pour Petre aux yeux de son valet de chambre.
Il n'y a point de heros pour les valets de chambre.
Niemand is groot in de oogen van zijn kamerdienaar.
Nul n'est grand aux yeux de son valet de chambre (chambellan).

8o
Furor arma ministrat.
De woede doet de wapenen aan de hand, namelijk steenen, enz.
van eene woedende volksmenigte.) VERGILIUS, Aeneis I, 15o.

(Er is sprake

Furor fit laesa saepius patientia.
Al te vaak getergd geduld slaat over tot woede. PUBLILIUS SYRUS, Sententiae.

Ga achter mil Satan ! MA RKUS 8 vers 33.
Ga zoo voort mijn zoon, en gij zult spinazie eten.
WaarschijnIqk een verbastering van: Ga zoo voort mijn zoon en gij zult Spinoza heeten.
Uit Spinoza's tijd.

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

Gaet wat voorsichtig aen, die u te seer verheught!
De rouw sit veeltijds op de slippen van de vreugt. HUYGHENS, Raad.
Ga henen en zondig niet weer. JOHNNNES 8 vers I 1.
Ga heen in vrede. LUKAS 7 vers 5o.
Ga tot de mieren, gij luiaard. SPREUKEN 6 vers 6.
Ga weg achter mij, Satan! MARKus 8 vers 33.
Garde•toi, tant que to vivras,
De juger des gens sur la mine.
Vv'acht u, zoolang gij leeft,
De lieden naar het uiterlijk te beoordeelen. LA FONTAINE, Fables
cocbet, le chat et le souriceau.

VI, 5. Le

Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus.

Laat ons vroolijk wezen, zoolang wij jong zijn.
Aanvangswoorden van een oud studentenlied.

Gaudet patientia duris.

Geduld verblijdt zich in lijden. LUCANUS, Pharsalia IX,

403.

Gaudia principium nostri sunt saepe doloris.

(Saepe is voor Phoce ! in de plaats gesteid.) — De vreugde is dikwijls het begin
van de smart. Ovimus, Metamorphoseon libri 7, 796.

Gedachten zijn tolvrij.
Libene sunt nostne cogitationes.

Gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt.

Het 4e van de Lien geboden. EXODUS 20 vers 8. DEUTERONOMIUM 5
vers 12.

't Gedicht
Uit plicht
Gelukt niet licht,
Maar hinkt aan tlzren 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

14.

Geduld is zulk een schoone zaak
Om in een moeieltke taak
Zijn oogwit nit te voeren. VAN ALPHEN, Het Geduld.
Geef ons heden ons dagelijksch brood.
vers I I, LUKAS i 1 vers 3.

Het Onze-Vader, MATTHEUS 6

Geeft den keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is. MATTHEUS 22
vers 2 1.
Geen armer Wees op aerde zwerft,
Dan die der Weezen Vader derft.
Der Weezen Vader derft lit niet,
Die Weezen troost in haar verdriet;
Dies sla uw ooghen op ons neôr:
Ons aller Vader troost u weer. VONDEL, Op den linker-zijmuur van het
Burgerweeshuis te Amsterdam, onder eene of beelding.

Geen blifvende plaats hebben.
(Eigentijk : Geen bitjvende stad hebben.) HEBREERS 13 vers 14.

Geen boom en vast op eenen dagh,
Geen boom en van 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 zrj.
Tabackspijp, bierkan, snoeperij,
loch geenerley baldadigheit.
Wie anders doet, wordt uytgeleit. VONDEL, Opschrift in het portaal van
den schouwburg te Amsterdam.

Geen profeet is geeerd in zijn eigen land.

LUKAS 4 vers 24.

Zie ook : MATTHEUS 13 vers 57. MARKUS 6 vers 4. JOHANNES

4 vers 44.

Geen rijker kroon
Dan eigen schoon! K. L. LEDEGANCK, Aan Gent.
Geldt, dat stom is.
Zie : Gelt, dat stom is.

Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroomen, alzoo schreenwt
mijne ziel tot U, o God! PSALM 42 vers 2.
Gelijk gij wilt, dat u de menschen doen zullen, doet gij hun ook
desgelijks. MATTHEUS 7 vers 12. LUKAS 6 vers 31.
Gelijk het gras is ons kortstondig leven. PSALM 103 vers 8 (Berijmde
uicgave.)

Geloof.
Zie: Een geloof dat bergen verzetten kan.
Gevleugelde woorden.
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Gelt, dat stow is,
Maeckt recht dat krom is.

CATS, Spiegel van den voorleden en tegen-

woordigen tijt II.

Geluckig is het lant,
Daer 't kind zijn moer verbrant.

VONDEL, Opschrift boven den schoorsteenmantel in de Regentenkamer van den schouwburg te Amsterdam.

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

Gelukkig hj en vrij en vroed
Die neen durft zeggen, neen. DE GENESTET, Neen.
Geneesmeester, genees u zelven.
Zie : Medice, cura te ipsum.

't Genot der vreugd, hoe uitgelezen,
Is, ongedeeld, van geen waardij. STARING, De Winterroos.
Genus irritabile vatum.
Het prikkelbare geslacht der dichters. HORATIUS, Epistolae II, 2, 102.

Gevleugelde woorden.
Zie: "Ensa nrEe6Evra.

Gevoel, Verbeelding, Heldenmoed,
Tot 66ne 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 Poezie! DA COSTA, De gaaf der Poezy.
Gewogen, maar te Licht bevonden. DANIt1. 5 vers 27.
Gezegend is het land,
Waar 't kind ziin moer verbrandt.
Zie : Geluckig is het lant.

Gezondheid is een groote schat.
Ghequetst ben is van binnen.

VAN ALPBEN, De gezondheid.

Aanvangsregel uit een oud Vlaamsch volksliedje.

Gil halt de Huy g h, en die heb ik gelicht. J.

WESTERBAEN, Op het

ontkomen van Hugo de Groot.

Gij 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: Koets6aQa cps'eng xcei TO KceiGaeog Diwv.

Gil ziet den splinter in het oog uws broeders, maar den balk, die
in uw oog is, merkt gIj niet. MATTHEtS 7 vers 3.
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Gij zijt een kloeke telg van 't blonde en frissche Noorden.
Zie : Gij zijt geen spruit
Van 't lauwe Zuid.

Gil ziiit geen spruit
Van 't lauwe Zuid.
Gij zIjt een kloeke telg van 't blonde en frissche Noorden.
K. L.

LEDEGANCK, Aan Gent.

Gij zijt stof en tot stof zult ge wederkeeren. GENESIS 3 vers 19.
Gij zult den naam des Heeren uws Gods niet jdellijk gebruiken.
Het 3e van de tien geboden. EXODUS 20 vers
vers I I.

7.

DEUTERONOMIUM

5

Gij zult geene andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Het l e van de tien geboden. EXODUS 20 vers 7. DEUTERONOMIUM

5

vers I I.

GO zult geen overspel doen.
Het 7 e van de tien geboden. EXODUS 20 vers 54. DEUTERONOMIUM

5

vers 18.

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

5

GO zult niet begeeren uws naasten huisvrouw.
Het laatste van de tien geboden. EXODUS 20 vers 17. DEUTERONOMIUM 5
vers 2 I .

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

5

vers 57.

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

5

vers i8.

Gil zult niet stelen.
Het 8 e van de tien geboden. EXODUS 20 vers 55. DEUTERONOMIUM

5

vers 19.

Gij zult u geen gesneden beeld, noch eenige geljkenis maken van
hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder
op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de
aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen.
Het 2e van de tien geboden. EXODUS 20 vers 4 en
vers 8 en 9.

Gij zult uwen naaste liefhebben als u zelven.

5. DEUTERONOMIUM 5

MATTHEtS 22 vers 39.

MARKUS 12 vers 31.

Gladiator in arena consilium capit.
De zwaardvechter vormt in het strijdperk zijn plan (van aanval). — Komt tijd,
komt raad. SENECA, Epistolae 22, I.

(Ht is niet van) gisteren. JOB 8 vers 9.

84

Glissez, mortels, n'appuyez pas.
Glijdt voort, stervelingen, blijft niet rusten.
Deze regel is de laatste van een vierregelig versje, dat de dichter PierreCharles Roy (1683-5764) schreef onder een prent, waarop schaatsenrijders waren voorgesteld. Het versje luidt als volgt:
Sur un mince cristal l'hiver conduit leurs pas,
Le precipice est sous la glace.
Telle est de vos plaisirs la legêre surface.
Glissez, mortels, n'appuyez pas.
(Op een dun kristal leidt de winter hunne schreden,
De afgrond is onder het ijs.
Zoo is 't ook met de lichte oppervlakte van uwe genoegens.
Glijdt voort, stervelingen, blijft niet rusten.)

Gloria in excelsis Deo.
Eere zij God in den hooge. LUKAS 2 vers 14.

Gliicklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu andern ist.
Gelukkig, wie zich in het onvermijdelijke weet to schikken.

God doet zijne zon opgaan over boozen en goeden, en regent over
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. MATTHEUS 5 vers 45.
God heeft een blijmoedigen gever lief.

2 CORIN1HI2RS 9 vers 7.

God kastbdt dien hij liefheeft. SPREUKEN 3 vers 12. HEBRERRS 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).
God behoede onzen genadigen koning (ooze genadige koningin),
Lang leve onze edele koning (koningin),
God behoede den koning (de koningin). Engelsch Volkslied.
Twee componisten worden genoemd voor de wijs van dit lied: Dr. John
Bull, de officieele organist van Koning Jacobus I van Engeland en
Henry Carey, een musicus, die het lied in 174o op een feest persoonlijk
moet hebben voorgedragen.

Gott strafe England.
God straffe Engeland. Uitroep der Duitschers in 1914 toen de Engelschen zich
in den oorlog gemengd hadden.

Gods Almagt wenkte van den troop,
En schiep elk yolk een land ter woon;
Hier vestte zij een grondgebied,
Dat zuj ons zelven scheppen Het. STARING, Holland.
God schiep den mensch naar zijn beeld en gelijkenis.
God wil het!
Zie : Dieu le veut!

Goed met kwaad vergelden.
Zie: K waad met kwaad vergelden.

Gouden appelen op zilveren schalen.

Zie: Een rede op zijn pas uitgesproken.

GENESIS I vers 27.
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Graeculus esuriens in coelum, jusseris, ibit.
(Omnia novit Graeculus esuriens, in coelum, jusseris, ibit ) — een hongerig
Griekje zal voor u naar den hemel loopen, zoo gij het verkiest. (Zal alles doen
om maar iets te verdienen.) JUVENALIS, Satirae 3, 78.

Grammatici certant et adhuc sub judici !is est.
De geleerden zijn het daarover niet eens en over den strijd moet de rechter nog
uitspraak doen. HORAT1US, Epistolae ad Pisones 78.

Grata novitas.
Nieuwheid bekoort. — Nieuwe bezems vegen schoon.

Grata superveniet, quae non sperabitur hora.
Zie : Omnem crede diem, etc.

Gratia gratiam parit.
Gunst baart gunst. — De eene dienst is den anderen waard.

Gratias (tibi ago)!
(Ik zeg u) dank ! lk dank u!

Gratior est pulchro veniens in corpore virtus.
(Est is voor et in de plaats gesteld.) — Het lieflijkst is de deugd, wanneer zij in
een schoon lichaam verschijnt. VERGILIUS, Aeneis 5, 344.

Gratis poenitet esse probum.
Zie : Ipse decor recti, etc.

Gratius ex ipso fonte bibunter aquae.

Men drinkt het water 't liefst uit de bron zelve. OVIDIUS, Epistolae ex Ponto 3, 5, 18.

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,
Und gran des Lebens goldner Baum.
Dood, waarde vriend, is alle theorie
En groen des levens gulden boom. GOETHE, Faust I, Schiilerscene.

Graviora quaedam remedia sunt periculis.
Sommige geneesmiddelen zijn erger dan de kwaal.
Deze spreuk schijnt gevormd te zijn naar SENECA, Medea 435 sqq.
mala remedia quotiens invenit nobs deus periculis pejora.

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 I
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.

Gre g totus in agris
Unius scabie cadit et porrigine porci.
Door den scnurftigen uitsiag van eeu varken kornt de garsche kudde in de weide
om. — Een roue appel in de mand, maakt al het rijpe ooft te schand.
JUVENALIS, Satirae 2, 79 sq.

(De) Grootvorst van Europa's stroomen
Aan den Rijn.

(d. i. de Rijn). E. A. BORGER,
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Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu.
De droppel holt den Steen uit, de ring verslijt van het gebruik. OVIDIUS,
Epistolae ex Ponto IV, to, 5.

Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo.
De droppel holt den steen uit, niet door geweld, maar door veelvuldig vallen.
CHOERILOS VAN SAMOS, j- 40 1 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,
Mtn lieve, kleine jongen! DE GENESTET, Benjamin-af.
Habeat sibi.
Hij (zij) houde het mijnentwege. Vgl. SUETONIUS, Vita Caesaris 1, Vincerent ac
sibi haberent, etc. GENESIS 38, 23.

Habemus confitentem reum.
Wij hebben een aangeklaagde, die schuld bekent.
Zie . Habes confitentem reum.

Habent sua fata libelli.
De boeken hebben hun lot. TERENTIANUS MAURUS, De literis, syllabis, metris 258.
Zie ook : Pro captu lectoris habent sua fata libelli.

Habes confitentem reum.
Gij hebt een aangeklaagde, die schuld bekent. CICERO, Oratio pro Ligario I, 2.
Vgl. PETRONIUS, Satirae c. 130.

Haec res et jungit, junctos et servat amicos.
Dit (nl. de zachtheid in het oordeelen) doet vrienden verwerven en behouden.
HORATIUS, Satirae I, 3, 54.

Haeret haec res.
De zaak stokt, vgl. Aqua (m i h i) h a e r e t, PLAUTUS, Pseudolus 4, 2, 28(988) e.e.

Haeret lateri letalis arundo.
De doodelij ke schicht hangt in haar zijde. (Van eene gewonde hinde, met welke Vergilius
Dido vergelijkt, die liefde voor Aeneas opgevat heeft.) VERGILIUS, Aeneis 4, 73.

Haestige spoet
Is selden goet. CATS, Spiegel van den ouden en den nieuwen tijt L
Hail, Columbia, happy land!
Heil, Columbia, gelukkig land ! HOPKINSON, Hail, Columbia. (Amerikaansch
Volkslied.)

Hallelujah.
Prijst Jehova.
Hallelujah is een Hebreeuwsch woord, dat uit twee woorden bestaat.
„Hallelu" is de 2e persoon meervoud van de gebiedende wijs van het
werkwoord halal, dat prilzen of toejubelen beteekent.
Jah is de verkorte vorm van Jahoe of Jehova.
De uitroep Hallelujah komt op vele plaatsen in de psalmen voor en in
het Nieuwe Testament slechts in OPENBARING 19 vers 1, 3, 4 en 6.
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Hanc veniam petimusque damusque vicissim.
Dit recht eischen wij zelf en staan wij op onze beurt toe. HORATIUS, Ars poetics 1 I.

Han gen
Und Bangen.
Zie : Freudvoll
Und leidvoll.

Hannibal ad portas.
Hannibal (staat) voor de poorten. (Het water staat aan de lippen.) CICERO, De
finibus bonorum et malorum 4, 9, 22.

Haren, die te bergen rijzen.
Zia: Job 4 vers 15.

Hand facile emergunt, quorum virtutibus obstat
Res angusta domi.
Niet gemakkeltjk werken zij er zich boven op, aan wier talenten bekrompen
huiselijke omstandigheden in den weg staan. JUVENALIS, Satirae 3, 163.

Havelaar (Max).
Type van een ambtenaar, die bij zijn meerderen in ongenade valt en
zijn toekomst vernietigd ziet tengevolge van zijn streven om zijne
taak naar plicht en geweten te volbrengen.
Hoofdpersoon in Max Havelaar door Multatuli (Eduard Douwes Dekker.)

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 wet gehoord,
De Zilveren vloot van Spanje? J. P. HEYE, Een triomfantelijk lied van
de Zilvervloot.

Hebt uwe vijanden lief. MATTHEUS 5 vers 44.
Heden root,
Morgen doot. CATS, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt.
Heden zult gij met mij 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 rollen,
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 js 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, 1, 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 handt en slot.
Benaude Nederlanden! Helpt nu u self. (Geuzenliedboek.)
Zie ook: Aide-toi, le Ciel t'aidera.

Hendrik.
Zie : Brave Hendrik.

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

J. (1781-1831).

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.
Titel van een Limburgsch maanblad over folklore en volkstaal, dat reeds
meer dan 20 jaar bestaat.

Het Danaidenvat.
Zie : 't Danaidenvat vullen.

Het doel heiligt de middelen.
Deze woorden zijn, gelijk sommigen ten onrechte beweren, de grondstelling der Jezuieten.
Wa schrijft de Jezuletenpater Hermann Busenbaum in zijne „Medulla
theologiae moralis", 165o, Lib. IV, Cap. III, Dub. VII, Art. II, § 3:
„Cum finis est licitus, etiam media sunt licita", („Wanneer het doel
geoorloofd is, dan zijn ook de middelen geoorloofd") en Lib. VI,
Tract. VI, Cap. II, Dub. II, Art. I, § 8: „Cui licitus est finis, etiam
licent media", („Wien het doel geoorloofd is, dien zijn ook de middelen
geoorloofd" ) Op de eerste plaats sluit hij echter nadrukkelijke verwerpeliike middelen buiten en op de tweede plaats wordt ook slechts het
geoorloofde tot bereiking van het doel aanbevolen. Men rukte zijne
woorden echter uit hun verband en legde ze uit, als had Busenbaum
bedoeld, dat men zich tot bereiking van een goed doel van slechte
middelen bedienen mocht, dewijl deze daardoor geheiligd werden.

Het eene noodige.
Zie : Len ding is noodig.

Het en is geen' schoone vrouw, die suer siet op een man,
Het en is geen' leelicke die vriend'lick wesen kan. C. HUYGENS.
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Het eerst den steen op iemand werpen. JOHANNES 8 vers 7.
Het eind der wijsheid blijkt altoos weer:
Wij weten weinig — te weinig, Heer! DE GENESTET, Leekedichtjes CXIII,
Peinzensmoede.

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

Hetgeen God samengevoegd heeft, scheide de mensch niet.
MATTHEUS 19 vers 6. MARCUS 16 vers 9.

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

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

Het gouden kalf aanbidden. EXODUS 32.
Het hart des menschen overdenkt zijnen weg, maar de Heer stuurt
zljnen gang. SPREUKEN 16 vers 9.
Het hemd is nader dan de rok.
Zie : Tunica propior pallio est.

Het hemelsche gerecht heeft zich ten langen lesten
Erbarremt over mij en mijn benaeude vesten
En arme burgery. VONDEL, Gysbrecht 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 Leeuwendalers, laatste regels.
Gewoonlijk citeert men slechts : Het is boter (of botertje) tot den boom.

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 zij. 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. HANDELINGEN 20 vers 35.
Het kaf van 't koren scheiden. MATTHEUS 3 vers 12.
Het koninkrjk Gods is binnen ulieden. LUCAS 17 vers 21.
Het koninkrjk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht.
I CORINTHIERS 4 vers 20.

Het land van belofte. DEUTERONOMIUM 8 vers 7 tot 9. HEBREERS i i vers 9.
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Het land van Mauve.
Het dorp Laren en omstreken op de grens van Noord-Holland en Utrecht.
De schilder Anton Mauve (1838-1888) schilderde hier van 1882 tot 1888
een aantal stukken, die zijn naam populair gemaakt hebben. De naam
Het land van Mauve is in allerlei dagbladen, tijdschriften en boekwerken gebruikt, het veelvuldigst in het tijdschrift Boon's Geillustreerd
Magazijn, dat in elke aflevering van den jaargang 1905 een geillustreerd
artikel aan Laren en zijn schilders wijdde.

Het land van onbeperkte mogelijkheden.
Zie : The country of unlimited possibilities.

Het land van Rembrandt.
Noord-Nederland.
De naam is ontleend aan een werk van Cd. Busken Huet, getiteld :
Het land van Rembrandt, Studien over de Noordnederlandsche
beschaving in de zeventiende eeuw, Haarlem, H. D. Tjeenk Willink,1882.

Het land van Rubens.
Belgie.
De naam is ontleend aan een werk van Cd. Busken Huet, getiteld:
Het land van Rubens, Belgische reisherinneringen. Amsterdam,
J. C. Loman Jr., 1879.

Het loopt met Amsterdam, gelijck ghy hoort, ten ende.

VONDEL,

Gysbrecht van Aemsiel 4, eerste regel.

Het puntje van een gauwe pen
Is 't felste wapen dat ik ken. CATS, Spiegel van den ouden en nieuwen tijt.
Het recht buigen, verdraaien. Naar DEUTERONOMIUM 24 vets 17. DEUTERONOMIUM 27 vers 19. JOB 34 vers I 2, en vele andere p-aatsen.

Het riekt naar de lamp.
Deze uitdrukking wordt gebruikt ten aanzien van een werk, dat weinig
aantrekkelijk is van vorm en dat blijkbaar aan den schrijver veel
nachtelijke studie heeft gekost.
De redenaar Pytheas zeide van de redevoeringen van Demosthenes, dat
zij „naar de pitten van de lamp riekten" („EUVZVeCOV OELV").
PLUTARCHUS, Staatsleer 6. Demosthenes 8. AELIAN us, Vartae Hist. VII, 7.

Het roode spook.
Zie : Le spectre rouge.

Het spel heeft ook zijn ttd, wanneer 't de tidd gemengt,
Vermaeckeljjk en nut wort hier van pas gemengt. VONDEL, Schouwburg-rijm.

He thinks too much : such men are dangerous.
Hij denkt to veel: zulke menschen zijn gevaarlijk. SHAKESPEARE, Julius Cesar 1, 2.

Het uitverkoren yolk.

De Joden. PSALM 105 vers 43. 2 IVIACC. 5 vers 19.

Het vijfde rad aan den wagen.
Deze zegswijze is ontleent aan Herbort van Fritzlar's Liet von Troye 83 :
„so zele man mich zem fiinften Rade."
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Het vleesch is zwak.
Zie : De geest is wel gewillig.

Het water holt een harden steen,
En dat maer door den tijt alleen.

CATS, Spiegel van den voorleden en
tegenwoordigen tijt.
Zie: Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo.

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.

Hen, patior tells vulnera facta meis.
Helaas ! mijne wooden zijn door mijn eigen pijlen toegebracht. Helaas ! mijn ongeluk
is mijn eigen schuld. OVIDIUS, Heroides 2, 48.

lieu, quam difficile est crimen non prodere vultu!
Helaasi hoe moeilijk is het zijn misdaad niet door het gelaat te verraden. OVIDIUS,
Metamorphoseon II, 447.

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 folio-uitgave van.
Shakespeare's werken. Londen 1623.

Hic finis fandi.
Dit was het einde van het gesprek. VERGILIUS, Aeneis To,

116.

Hic haeret aqua.
Zie : Aqua haeret.

Hic murus aheneus esto:
Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.
Dit zij een onwrikbare muur; zichzelf geen kwaad bewust zijn, om geen schuld
behoeven te verbleeken. HORATIUS, Epistolae 1,
6o sq.

Hic niger est, hunc tu, Romane caveto.
Zie : Absentem, etc.

Hic Rhodus, hic salta.
Hier is Rhodus, hier moet gij springen.
Deze spreuk komt voor onder het wapen van Rhodus, hoofdstad van
het eiland van denzelfden naam. Zij wordt vermeld in de Adagia van
Erasmus, Par. 1572, blz. 641, 28, en is ontleend aan de 203 e fabel
van Esopus, waarin een snoever voorkomt, die beweert te Rhodus
een sprong of dans te hebben uitgevoerd, welken niemand had kunnen
nadoen. Een der aanwezigen zou hem bij zijn woord gevat en geantwoord hebben: „Verbeeld u, dat Rhodus hier is; doe hier nu ook
eens lien sprong." Vandaar dat de uitdrukking thans nog gebezigd
wordt in dezen zin : Vertoon hier uw kunst, zoo ge wilt, dat men
u geloove.

Hier heeft de wintervorst zijn zetel opgeslagen;
Hier is zijn erf, zijn rijk! hier zijn geen lentedagen.
wintering op Nova-Zembla.

TOLLENS, Over-
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Hier ligt Poot:
H4 is dood.
Grafschrift op Poot. G. VAN DER LINDE
Schoolmeester.

Uit de gedichten van den

Hier sta ik! ik kan niet anders, God helpe int! Amen.
i8 April 1521 voor din Rijksdag te Worms.

LUTHER,

Zie de aanteekening bij : Bier stehe ich, enz.

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 Glaubwzirdigkeit der Lutherschen Antwort:
Hier stehe u. s. w. in bet werk Theolog. Studien send Kritiken
von Hundeshagen and 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 armoë moet vergaen,
Indien ghy weighert by te staen.
Zoo ghy gezeghent zijt van Godt,
Vertroost ons uit 'uw overschot. VONDEL, op den rechter-zijmuur van bet
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. TOLLENS, Overwintering
op Nova - Zembla.
Hij, die al wat Hij formeerde.
Zie : Wie kan al de starren meten.

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frissche waterstroomen,
Dan mijn ziel verlangt naar God. PSALM 42 vers 1.
Hij redeneert niet, hij die bidt! Die redeneert,
Hij bidt niet, of hij doet zoo 't een als aër verkeerd. DE GENESTET,
Bidden.

Hinc illae lacrimae.

Vandaar die tranen. Daar wringt de schoen. TERENTIUS, Andria I,

1, 99.

Hoc age.

Wijd al uw aandacht aan datgene, waarmede gij bezig zijt. HORATIUS, Epistolae
I, 18, 88 e. e.

Hoc erat in votis.
Dit behoorde tot mijn wenschen. HORATIUS, Satirae 2, 6, i.

Hoc genus omne.
Dat geheele soort, alle menschen
HORATIUS, Satirae 1. 2, 2.

van dat slag, al dat yolk. (Met verachting.)
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Hoc habet.

Die (houw enz.) heeft hij beet! Die is raak! Ook alleen H a b e t, vgl. TERENTIUS
Andria I, I, 56(83), waar het van verliefdheid (Cupido's pip) gebruikt wordt.
VERGILIUS, Aeneis 12, 296.

Hoc scio pro certo : quoties cum stercore certo,
Vinco, seu vincor, semper ego maculor.
Dit weet ik zeker: als ik mij met drek afgeef, word ik, hetzij ik overwin of verlies, in elk geval bezoedeld.

Hoc signo vinces.
Zie : In hoc signo vinces.

Hoc opus, hic labor est.
Zie : Facilis descensus Averni, etc.

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

Hodie mihi, cras tibi.

Heden mij, morgen u. Heden is 't mijn beurt, morgen de uwe.

Hoe dankbaar is mijn kleine hond
Voor beentjes en voor brood. VAN ALPHEN, Het hondje.
Hoe genoeglijk rolt het leven
Des gerusten Lantmans heen. PooT, Akkerleven.
Hoe kan een beest zoo dankbaar zijn. VAN ALPHEN, Het hondje.
(Eigenlijk : Maar kan een beest zoo dankbaar zijn.)

Hoe zalig, wien eens jongens kiel
Nog om de schoudren glijdt. BEETS (Hildebrand), Camera Obscura, Jongens,
naar Holty.
(Zie : Wie gliicklich, wenn das Knabenleid,
Noch urn die Schultern fliegt.)

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

Home, sweet home.
Tehuis, zoet tehuis. The Maid of Milan, Opera van Clarie, Muziek van J. Howard
Payne.

Homerisch gelach.
Uitbund;g gelach ontstaan door 't komisch optreden van den kreupelen
Hephaestos (Vulcanus), na een twist op den Olympus. Homerus spreekt
van een onuitbluschbaar gelach. De uitdrukkiog Homerisch gelach
komt bij de klassieken Diet oor en is wellicht ontleent aan het
Fransche u n rire h o m é r i q u e, bekend uit de Mêmoires de la
Baronne d'Oberkirch. hoofdstuk 29 : On partit d'un éclat de rire
homérique.
Zie: Horn. Illiados I, 599 en Odyssea 8, 326; 20, 346.

Hominem pagina nostra sapit.
Ooze geschriften doen u den mensch kennen. — De inhoud van onze geschriften
is de mensch. MARTIALIS, Epigrammata so, 4, so.
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Homini tum deest consilium, cum multa invenit.
Raad ontbreekt den mensch het meest, als hij het meest raad vindt. PUBLILIUS
SYRUS, Sententae.

Homo homini lupus.
Zie: Lupus est homo homini.

Homo no vus.
Nieuw mensch, d. i. nieuweling, parvenu.
Na de politieke gelijkstelling van patriciers en plebejers vormde zich te
Rome langzamerhand de stand der n o b it es (edelen), bestaande uit
een zeker aanial patricische en plebejische families, in welke de waarneming der hoogere staatsambten, t. w. consulaat, praetuur, enz. door
een soort gewoonte vrij geregeld van vader op zoon overging. Deze
gewoonte werd (ofschoon geen wet) hoe langer hoe vaster, zoodat men
eindelijk iemand, die uit eene andere familie tot zulk een ambt verkozen werd, homo n o v u s ging noemen, ongeveer in den zin, waarin
wij parvenu gebruiken. Zulk een h o rn o novus was b.v. Marius en
ook Cicero.

Homo proponit, sed Deus disponit.
De mensch wikt, God beschikt. Vgl. SPREUKEN 16 vers 9.

Homo sum; humani nil a me alienum puto.
Ik ben een mensch: niets menschelijks acht ik mij vreemd. TERENTIUS, Heautontimozumenos I I, 25.
Honesta mors turpi vita potion.
Een eervolle dood is te verkiezen boven een smadelijk levee. TACITUS, Agricola 33.

Honesta quaedam scelera successus facit.
Het succes maakt sommige misoaden eervol. — Vgl. SENECA, Hercules furens
255 sq. Prosperum ac felix scelus virtus vocatur. SENECA, Phaedra 6o6.

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

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

Honores mutant mores, sed Taro in meliores.
Hooge eerambten veranderen de zeden, doch zelden in betere. (Wijzigen het gedrag, doch maken het zelden beter.)

Honos alit artes.
De eer voedt de kunsten. (Wekt op om er zich aan te wijden.) Vgl. SENECA,
Epistolae ioi, 17 Laus alit artes. CiCERO, Tusculanae disputationes I, 2, 4.

Honos praemium virtutis.
Eer is net loon der deugd. CICERO, De claris oratoribus 81, 285.

Hoog, omhoog, het hart naar boven!
Hier beneden is het niet. Evangelisch gezang 43 vers I.
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Hora ruit.
De tijd snelt voort.

Zinspreuk van Hugo de groot.

Horrea formicae tendunt ad inania nunquam:
Nullus ad amissas ibit amicus opus.
De mieren trekken nooit naar de ledige mierenhoopen : zoo begeeft zich ook gala
vriend naar de verarmde woning. OVID1US, Tristia 1, 9, 9 sq.

Horrent admotas vulnera cruda manes.
Nog niet geheelde wonden vreezen voor de aanraking der handen. OVIDIUS,
Epistolae ex Ponto, I, 3, 16.

Horresco referens.

Ik gruw nu ik het vertel. VERGILIUS, Aeneis 2, 204.

Horribile dictu.
Vreeseliik om te zeggen.

Hosannah! (Eigenlijk Hosjiah.na!)
Geef toch heil!
PSALM II8 vers 25. MATTHEtS 21 vers 9. MATTEEtS 31 vers 15.,
MARCUS 11 vers 9. MARCUS II vers 10. JOHANNES 12 vers 13.
Hos ego versiculos fed, tulit alter honores;
Sic vos non vobis nidificatis ayes,
Sic vos non vobis vellera fertis oyes,
Sic vos non vobis mellificatis apes,
Sic vos non vobis fertis aratra boves.
lk maakte deze verzen, een ander oogstte er de eer van in;
Zoo bouwt gij, vogels, niet voor u zelven uw nesten,
Zoo draagt gij, schapen, niet voor u zelven uw vachten,
Zoo maakt gij, bijen, niet voor u zelven den honig,
Zoo trek t gij, ossen, niet voor u zelven den ploeg. VERGILIUS, bij
DONATUS, Vita Vergilii.
Vergilius had bij gelegenheid van een feest op de deur van bet keizerlijk
paleis een distichon geschreven om Augustus te verheerlijken, zonder
het te onderteekenen, waarop de middelmatige poeet Bathyllus beweerde,
dat hij er de dichter van was. Vergilius schreef er daarop het vers
Hos ego versiculos feci, tulit alter honores, en verder viermaal Sic vos non v o b i s onder ; Bathyllus kon deze verzen niet
aanvullen en was zoo ontmaskerd.

Hostis habet muros: ruit alta a culmine Troja.
De vijand heeft de muren: het hooge Troje is gevallen. VERGILIUS, Aeneis 2, 290.

Humana vita est alea, in qua vincere
Tam fortuitum, quam necesse perdere.
Het menschelijk Leven is een dobbelspel, waarbij winnen even toevallig (zeldzaam),,
als verliezen noodwendig is. SCAL1GER.

Hunc hi, Romane, caveto.
Zie: Absentem, etc.
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I awoke one morning and found myself famous.
Ik 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 der Geist der stets verneint.
Ik ben de geest, die steeds loochent.
Zie: Der Geist der stets verneint.

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

Ich habe es getragen viele Jahre, und kann es nicht tragen mehr.
Ik heb het veel jai-en gedragen, maar kan het niet langer!
ARCHIBALE DOUGLAS in een Ballade van Lowe.

Ich habe genossen das irdische Gluck,
Ich habe gelebt und geliebet.
Ik heb genoten het aard.sclae geluk,
Ik heb geleefd en bemind. Thekla's lied in SCHILLER, Die Piccolomini.
Deze woorden zijn vooral populair geworden door de muziek van Schubert.
Op. 58 No. 3. Des Madchens Klage.

Ich hab' gethan, was ich nicht lassen konnte.
Ik heb gedaan, wat ik niet laten kon. SCHILLER, Wilhelm Tell

1, 1.

Ich kenne meine Pappenheimer.
Zie : Daran erkenn' ich meine Pappenheimer.

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

Ich singe, wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet.
Ik zing, zooals de vogel zingt,
Die in de twijgen woont. GOETHE, Wilhelm Meisters Lehrjahre, Boek II, Hoofdstuk II, Lied des Harfenspielers.

Ich weiss nicht, was soil es bedeuten,
Dass ich so traurig bin.
Ik weet niet, wat het beteekenen moet,
Dat ik zoo treurig ben. HEINE, Lorelei. (Die Heimkehr

2.)

Id cinerem aut manes credis curare sepultos?
Meent gij, dat de asch of de begraven schimmen zich hierom bekommeren ?
VERGILIUS, Aeneis 4, 34.

leder dag heeft genoeg aan zlja eigen kwaad. MATTHEUS 6 vers 34.
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.
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lets met den mantel der liefde bedekken.
Zie : Met den mantel der liefde bedekken.

lets van de daken prediken. MATTHEUS Io 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 iets goed gedaan wilt hebben, moet ge 't zelf doen, moet ge 't niet aan
anderen overlaten. LONGFELLOW, The courtship of Miles Standish IL

Ignoramus. Ignorabimus.
Wij weten niet. Wij zullen 't nooit weten.
Dit is een gevleugeld woord geworden, sedert Prof. du Bois-Reymond
in 1881 zijn rede over de zeven wereldraadselen met de woorden.
Ignorabimus, d.
wij zullen nooit weten, besloot.

Ignorantia legis excusat neminem.
Onbekendheid met de wet strekt tot verontschuldiging.

Ignoti nulla cupido.
Naar het onbekende haakt men niet. — Onbekend maakt onbemind.
Ars amatoria 3, 397.

OviDlus,

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten.
Gij nadert weer, gij zwevende beelden. GOETHE, Faust. (Zueignung.)

IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid.

PREDIKER I vers 2.

PREDIKER 12 vers 8.

Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste.

JESAJA 41
vers 4. JESAJA 44 vers 6. JESAJA 48 vers I 2 . OPENBARING I vers 8. OPENBARING I vers 17. OPENBARING 21 vers 6. OPENBARING 22 vers 13.

Zie ook : Alpha en Omega.

Ik ben de deur der schapen. JOHANNES 10 vers 7.
Ik ben de goede herder. JOHANNES I0 vers 14.
Ik ben de opstanding en het leven. JOHANNES II vers 25.
1k 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!
Mijn 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 Voorzienighei d.

1k 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.
Ik ben het moede over slaven to heerschen.
Zie : Ich bin es miide, iiber Sklaven zu herrschen.

1k heb den goeden strijd gestreden. 2 TIMOTHUS 4 vers 7.
Gevleugelde woorden.

7.
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1k heb een dag verloren.
Zie: Diem perdidi.

Ik heb een vriend met ijz'ren hand,
En koel gebiedend oog. DE GENESTET, De beste Vriend.
In 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 omnibus requiem quaesivi et nusquam inveni, nisi in angelic)
cum libello.
In angello cum libello.
Volgens De Navolging van Christus van Thomas a Kempis, nieuwe
uitgave naar het Latin door J. P. Hasebroek, inleiding, blz. 14, werd
deze spreuk onder een oude beeltenis van dien schrijver aangetroffen.

1k hef mijne oogen op naar de bergen, vanwaar mijne hulp komen
zal. PSALM 121 vers I.
1k kwam, ik zag, ik overwon.
Zie : Veni, vidi, vici.

Ik wasch mijne handen in onschuld. MATTHEtS 27 vers 24.
DE zou mijn boek vertalen in de weinige talen die ik ken, en in de
vele die ik leeren kan.
Zie : Dan zou ik mijn boek vertalen.

Il dolce far niente.
Het zalige nietsdoen.

Ii est avec le ciel des accommodements.
Il est des accommodements, meme avec le ciel.
Zelfs met den Hemel kan men wel eens tot een schikking komen.
Eigenlijk : Le ciel 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.

11 est pen de distance de la roche Tarpeienne au Capitole.
Er ligt slechts een korte afstand tusschen de Tarpeische rots en het Kapitool. —
Zelfs een senator (De senatoren vergaderen op 't Kapitool) kan ter dood gebracht,
worden (Van de Tarpeische rots geworpen worden). MIRABEAU, 22 Mei 179o.

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

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

Il faut bonne mómoire, apres qu'on a menti.
Len leugenaar moet eeci goed geheugen hebben. CORNEILLE, Le menteur 4, 5.
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Il faut etre bien heros pour l'etre aux yeux de son valet de chambre.
Men moet wel een (groot) held zijn om het in de oogen van zijn kamerdienaar te wezen.
Maarschalk Nicolas de Catinat volgens Coste in diens aanteekeningen bij
MONTAIGNE, Essais 5588, 5, 3, chapitre 2.
Zie ook : Il n'y a point de heros pour les valets de chambre.
Niemand is groot in de oogen van zijn kamerdienaar.
Nul n'est grand aux yeux de son valet de chambre (chambellan).
Ii faut que jeunesse se passe.
De jeugd moet uitvieren. Men moet bij de jeugd wat door de vingers zien.

Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermee.
Een deur moet open of dicht zijn. ALFRED DE MUSSET. Titel van een klein
comediestukje.
Oorspronkelijk komt de uitdrukking voor in het tooneelstuk Le Grondeur
door David Augustin de Brueys.

Iliacos intra muros peccatur et extra.
Zoowel binnen als buiten de muren van Ilium (---. Troje) wordt gezondigd. — Aan
beide kanten is schuld. HORATIUS, Epistolae 5, 2, 56.

Ilias malorum.

Een Ilias van plagen. Een zeer groote menigte van rampen. CICERO, Epistolae
ad Atticum 8, 55, 3.

Ilias post Homerum.
Een Ilias na Homerus. Iets geheel overtolligs.

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

Ille crucem sceleris pretium tulit, hic diadema.
De een krijgt een kruis, de ander een kroon tot loon voor zijn misdaad. JUVENALIS,
Satirae 53, 105.

Ille dies primus leti primusque malorum
Causa fuit.

Die dag was de eerste oorzaak van dood en lijden. VERGILIUS, Aeneis 4, 169 sq.

Ille meos, primus qui me sibi junxit, amores
Abstulit; ille habeat secum, seryet que sepulcro.
Hij, die mij 't eerst aan zich bond, nam ook door zijn dood mijn liefde mee ,
hij moge in 't graf die eeuwig bewaren en houden. VERGILIUS, Aeneis 4, 28.
(Motto v(545r L i o b a van Fr. van Eeden.)

Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre.
Men moet de huid nooit verkoopen voor men den beer geschoten heeft.
LA FON TAINE, Fables V, 20. L'ours et les deux compagnons.

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

II 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 Pyreneeen meer.
Afscheidswoord van Lodewijk XIV van Frankrijk tot zijn kleinzoon Philips V,
uitgeroepen tot koning van Spanje. Volgens Claude Auge, Petit Larousse
illustre, Paris 1916, 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 sont abimes." (De Pyreneeen zijn weggevallen.)

Il n'y a point de heros pour les valets de chambre.
Er zijn geen helden in de oogen van kamerdienaars. Niemand is groot in de
oogen van zijn kamerdienaar. Madame Cornuel volgens de brieven van Madlle
Aisse, Paris 1873, blz. 253.
Zie ook : Niemand is groot in de oogen van zijn kamerdienaar.
Il faut etre bien heros pour Petre aux yeux de son valet de chambre.
Nul n'est grand aux yeux de son valet de chambre (chambellan).

Il n'y a que le premier pas qui cofite.
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 inedites
de d'Alembert, Paris 1886, page 28.

Il n'y a qu'un pas.
Zie : Du sublime au ridicule it n'y a qu'un pas.

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 troonbestijging. (Waarschijnlijk
niet historisch. Zie : Revue contemporaine, 15 Febr. 1854, blz. 53
en Revue retrospective, 2 serie, tome 9, pag. 459.)

Its brillaient par leur absence.
Zij schitterden door hunne afwezigheid. M. J. DE ClIkNIER, Tibére T, 1.
Zie Praefulgebant, quod non visebantur.

Its ne passeront pas.
Zij komen er niet door.
Uitroep der Fransche soldaten (les Poilus) voor Verdun, later voor de
geheele linie, tijdens de oorlog van 1914—'18.

II se faut entr'aider; c'est la loi de nature.
We moeten elkaar helper; dat is de wet der natuur. LA FONTAINE, Fables VIII, 17.
L'Ane et le chien.
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Its n'ont rien appris, ni rien oublie.
Zij hebben niets geleerd en niets vergeten.
Mêmoires 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.)

Its sont passes, ces jours de fête.
Ze zijn voorbij, die feestdagen. ANSEAUME, Le tableau parlant (Opera)

5.

Il vaut mieux perdre un bon mot qu'un ami.

't Is beter een aardigheid dan een vriend prijs te geven. BOILEAU, Satires 9, 22.

Il y a des accommodements, meme avec le ciel.
Zie: Ii est avec le ciel des accommodements.

11 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 meine Unterredungen met ihm, Leipzig 1788, blz. 222.)

Ima tenent pacem, perflant altissima venti.
Het lage blijft in rust, het hooge wordt geteisterd door de winden. — Hooge
boomen vangen veel wind. OVIDIUS, Remedia amoris 369.
Zoo wordt gewoonlijk geciteerd, dock bij Ovidius t. a. p. komt alleen
het laatste deel Per flan t al t i s s i m a venti voor; men schijnt
dit halfvers later tot een hexameter aangevuld te hebben.

Immedicabile curs ense recidendum est.
Vat door een zorgvuldige behandeling niet te genezen is, worde met het mes
verwijderd. — Men schrome niet, zoo dit noodig is, het mes aan de wond te
leggen. OVIDIUS, Metamorphoseon libri 1, 190 sq.

Impavidum ferient ruinae.
Zie : Si fractus illabatur orbis, etc.

Impedit ira animum, ne possit cernere verum.
De toorn belet iemand de waarheid in te zien. CATO PHILOSOPHUS, Disticha
de moribus 2, 4.

Imperat aut servit collecta pecunia cuique.
Het geld beheerscht of dient den bezitter. HORATIUS, Epistolae 1,

so, 47.

Impia sub dulci melle venema latent.
Onder zoeten honig schuilt dikwijls snood venijn. OVIDIUS, Amores 8,

104.

Improvisa leti via rapuit rapietque gentes.
De macht des doods zal de menschen onvoorziens biijven wegrukken. HORATIUS,
Carmina 2, 13, 19 sq.
In Abrahams schoot.
In zaligen toestand. LUCAS i6 vers 22 en 23.
Toespeling op de gewoonte der Oosterlingen om bij den maaltijd aan
te leggen op rustbedden, waarbij het hoofd van den een rustte of
rusten kon tegen de Borst van zijn buurman.
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In abrupto necessitatis.
b r u p t u m = het -afgescheurde, vandaar = de loodrechte diepte van een
afgrond.) Aan den afgrondsrand van den nood, in den uitersten nood. AMMIANUS
MARCELLINUS, Rerum gestarum libri 16, 8, 6.

In angello cum libello.
In een hoeksken met een boeksken. THOMAS A. KEMPIS.
Zie ook : Ik heb in alle dingen ruste gezocht, maar die nergens gevonden
als in een hoekje met een boekje.
In omnibus requiem quaesivi et nusquam inveni, nisi in angello
cum libello.

In audaces non est audacia tuta.
Tegenover stoutmoedigen kan men zich op zijn stoutmoedigheid niet verlaten.
OVIDIUS, Metamorphoseon libri io, 544.

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

In casu.
In 't geval. In 't onderhavige geval.

In caude venenum.
Het vergif (van den schorpioen) zit in den staart.

In causa facili cuivis licet esse disertum.
In een gemakkelijke zaak kan ieder welsprekend zijn. Ovrmus, Tristia

3, I I, 2I.

Incedis per ignes suppositos cineri doloso.
Gij treedt op vuur, dat bedrieglijk smeult onder de asch. HORATIUS, Carmina 2, I, 7 sq.

Incidis in Scyllam, cupiens vitare Charybdin.
(Incidit in Scylam, qui vult vitare Charybdiu.)
Gij vervalt in Scylla, terwijl gij Charybdis wenscht te vermijden. Gij komt van den
regen in den drop (van den wal in de sloot). PHILIPPE GUALTHIER DE LILLE
(circa 1400), Alexandreis 5, 301.
Zie ook : Van Scylla op Charybdis vervallen.

Incipe. Qui recti vivendi prorogat horarn,
Rusticus exspectat, dum deftuat amnis; at Hie
Labitur et labetur in omne volubilis aevum.
Begin. Hij, die het tijdstip, waarop hij zijn leven wel zal inrichten, uitstelt, wacht
evenals de boer, totdat de stroom voorbij gevloeid is maar deze vloeit en zal
in alle eeuwigheid blijven vloeien. HORATIUS, Epistolae I, 2, 41 sqq.

In crastinum differo res severas.

Ik

stel de ernstige zaken tot morgen uit. (In crastinum seria.) CORNELIUS NEPOS,
Pelopidas 3.

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

Incurata pudor males ulcera celat.
Zie : Stultorum incurata, etc.

In de beperking toont zich de meester.
Zie : In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister.
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Inde irae.
Vandaar die boosheid (haat, wrok). JUVENALIS, Satirae I, 168.

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, 19 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.

In diem vivere.
Bij den dag (zorgeloos) leven. CicER0, De oratore 2, 40, 169 e.e.

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.
In diesen heil'gen Hallen
Kennt man die Rache nicht.
In deze heilige hallen.
Kent men geen wraak. MOZART, die . ZauberflOte, tekst van E. Schikaneder 2, 6.
Dezen heeft daarbij de vrijmetselarij en haar doel voor den geest gestaan.

In dit ondermaansch gewemel
Zoekt ieder op aard een Hemel,
Doch meestal —
Helaas ! — overal,
Behalve waar hij zoo jets vinden. zal.

G. VAN DER LINDE JZN., Het paard.

Uit de Gedichten van den Schoolrneester.

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

Indocti discant et ament meminisse periti.
Dat de ongeleerden het leeren en de geleerden het met voldoening in de herinnering terug roepen.

In dubiis abstine.
Onthoud u in twijfelachtige gevallen.

In dubiis libertas.
In twijfel vrijheid, d. is bij twijfelachtige meeningen heeft iedereen vrijheid, die
meening to volgen, welke hij verkiest.
Ten onrechte wordt dit gezegde toegeschreven aan den H. Augustinus :
in zijne werken komt het niet voor. Men vindt deze woorden het
eerst bij Gregorius Francke of Francus (a 0 1627) onder den vorm;
In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque charitas.
Revue d'histoire et de litterature religieuse, 1902, VII, biz. 147-149.

In dubio.
In twijfel.
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In dubio pro reo. (Rechtsterm.)
Bij twijfel ten voordeele van den beschuldigde.
In dulci jubilo.
In zoeten jubel, d. i. vroolijk (leven).
Aanvang van een middeleeuwsch kerstlied van Heinrich Suso (I300-1365).

Indulget fortuna malis, ut laedere possit.
Het geluk viert den boozen den teugel, om hun schade te kunnen toebrengen.
CATO PHILOSOPHUS, Disticha de moribus 2, 23.

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

In extenso.
In zijn voile uitgebreidheid.

In extremis (momentis).
In de laatste oogenblikken. Op 't punt van te sterven.

Infandum, regina, jubes renovare dolorem.
Gij verzoekt mij, koningin, mijn onuitsprekelijke smart te hernieuwen (in de
gedachte terug te roepen). VERGILIUS, Aeneis 2, 3.
Zoo spreekt Aeneis tot Dido, die hem verzocht had, haar Troje's val
te herhalen.

In Geldsachen härt die Gemiitlichkeit auf.
Juister: Bei Geldfragen hurt die Gemiitlichkeit auf. Zie aldaar.

Ingens telum necessitas.
De nood is een vreeselijk wapen. ERASMUS.

Ingentes animos angusto in pectore versant.
Een groote moed woont er in hun kleine borst. (Van de bijen.) — Klein maar
dapper. VERGILIUS, Georgica 4, 83.

Ingenuas didicisse fideliter artes
Emollit mores nec sinit else feros.
De trouwe oefening in de edelste kunsten verzacht de zeden en ontneemt haar
hare ruwheid. OVIDIUS. Epistolae ex Ponto 2, 9. 47 sq.

In het huis mijns 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 in 't jaar 312 optrok tegen Maxentius, die met hem naar de
keizerlijke waardigheid Bong, een kruis in de wolken zag, met de
woorden : iv roirr9) vista (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
christend om.

In loco.
Op de plaats (waar iets gebeurd is), bijv. : een onderzoek in loco instellen.
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In magnis et voluisse sat est.
In groote (moeilijke) zaken is ook de goede wil voldoende, PROPERTIUS, Elegiae 2.
10, 6 (3, 1, 6).

In matters of trade, the fault of the Dutch
Is offering too little and asking too much.
In handelszaken is de fout van de Hollanders, dat zij te weinig bieden en te veel
vragen.
C. CANNING. Despatch to the English ambassador in Holland, 31 Jan. 1826.

In medias res.
Zie : Medias in res.

In medio virtus.
De deugd ligt in het midden.

In meinem Staate kann jeder nach seiner Facon selig werden.
In mijn staat kan elk op zijn 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 Fawn selig werden.)
BUSCRING, 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 omnibus requiem quaesivi et nusquam inveni, nisi in angello cum
libello.
In alles zocht ik rust en vond die nergens dan in een hoeksken met een boeksken.
Gewoonlijk citeert men alleen : In a n g ello cum lib e 11 o, of I n
een hoekje met een boekje.
Zie ook : Ik heb in alle dingen ruste gezocht.

In ons isolement ligt onze kracht,
Gezegde door Groen van Prinsterer als lid der 2 e Kamer en hoofd der
anti-revolutionnaire partij herhaaldelijk gebezigd, om te verklaren, dat hij
van geene samensmelting met andere partijen wilde weten.

Inopiae desunt multa, avaritiae omnia.
Het gebrek mist veel, de gierigheid alles. PUBLILIUS SYRUS, Sententiae.

Inopi beneficium bis dat, qui dat celeriter.
Vie den arme spoedig geeft, geeft hem dubbel. PUBLILIUS SYRUS, Sententiae.
Gewoonlijk citeert men: Bis dat qui cito dat.

In pace leones, in proelio cervi.
In vredestijd leeuwen, in oorlogstijd herten. SERTULIANUS, De corona militis i.

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.
Gewoonlijk afgekort tot i. p. of i. p. i.
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I. N. R. I. = Iesus Nazaraeus Rex Iudaeorum of Iesus Nazarenus Rex
Iudaeorum.
Jezus van Nazareth, koning der Joden, of Jezus de Nazarener, koning der Joden.
Opschrift op last van Pilatus aan het kruis van Jezus gehecht.

Insignem attenuat deus obscura promens.
De godheid vernedert den aanzienlijke en verheft den onaanzienlijke. HORATIUS,
Carmina I, 34, 13 sq.

In silvam ligna ferre.
Hout naar het bosch voeren. Water in de zee dragen. HORATIUS, Satirae 1, io, 34.

Inspice et cautus eris.
Let op en wees op uw hoede.
Devies van het Delftsch Studentencorps.

Insulinde.
Naam door Multatuli aan het einde van zijn Max Havelaar, aan ooze Oost gegeven.
(Van het Latijnsche woord i n s u 1 a = eiland.)
Zie : 't Prachtig rijk van Insulinde, enz.

Intacta invidia media sunt.
Het middelmatige blijft verschoond van den nijd. Livius, Ab urbe condita
libri 45, 35, 5.

Integer vitae scelerisque purus.
Onbevlekt van levee en vrij van schuld. HORATIUS, Carmina I, 22,

1.

Intelligenti pauca.
Voor den verstandige (zijn) weinige woorden (voldoende). Een goed verstaander
heeft maar een half woord noodig. Vgl. Dictum sapient s a t.

In teneris consuescere multum est.
Zie : Adeo in, etc.

In tenui labor.
Veel moeite is besteed aan een geringa zaak, (t. w. aan een oogenschijnlijk onbeduidende zaak, die echter hare zorgvuldige behandeling wel waard is). VERGILIUS,
Georgica 4, 6.

Inter arma silent leges.
Onder de wapenen zwiigen de wetten. Tijdens den oorlog zijn de wetten krachteloos.
CICERO, Oratio pro Milone, 4, 1o.

Interdum lacrimae pondera vocis habent.
Tranen hebben sours de kracht van woorden. OVIDIUS, Epistolae ex Ponto 3,
I, 158, vgl. Heroides 3, 4.

Interdum vulgus rectum videt, est ubi peccat.
Soms heeft het yolk een recht inzicht, doch het komt ook voor dat het dwaalt.
HORATIUS, Epistolae 2, I, 63.

Intererit multum, Davusne loquatur an heros.
Het is een groot onderscheid, of een Davus (een onnoozele slaaf) spreekt, of
een held. HORATIUS, Epistolae 2, 3, 114.

Inter utrumque tene.
Houd het midden. OVIDIUS, Metamorphoseon libri 2, 140.
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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 vergzten. SOUTHEY, The old man's comforts.

Into each life some rain must fall.
Zie : Thy fate is the common fate of all.

Intra fortunam quisque debet manere suam.
leder blijve binnen de grenzen, hem door het lot aangewezen. — Men moet niet
boven zijn stand gaan. Men moet niet to hoog willen vliegen. OVIDIUS,
Tristiae 3, 4, 25 sq.

Introite, nam et hic dii sunt.
Treedt binnen, want ook hier zijn goden. Volgens Aristoteles, de part. animal I, 5.
Motto van Lessing's „Nathan der Weise".

In 't voorleden
Ligt het hede n;
In het n u, wat worden zal.
Zie : Wat verschijne,
Wat verdwijne,
't Hangt niet aan een los geval.

In usum Delphini.
Ten gebruike van een dauphin.
Zoo heeten 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 wordt deze uitdrukking gebruikt voor allerlei verminkingea
van letterkundige producten.

In utrumque paratus.
Tot beide bereid. VERGILIUS, Aeneis 2, 61.

In verba magistri jurare.
Zie : Jurare in, etc.

Invia virtuti nulla est via.
Voor de deugd (dapperheid) is geen weg onbegaanbaar. Ovmius, Metainorphoseon XIV, 113. (Devies van Hendrik IV van Frankrijk.)

Invidia Siculi non invenere tyranni
Tormentum majus.
Zelfs de tirannen van Sicilie hebben geen grooter foltering uitgevonden dan de
nijd is. HORATIUS, Epistolae 1, 2, 58 sq.
Bekend is b.v. het verhaal van Phalaris en zijn koperen stier.

Invidus alterius macrescit rebus opimis.
De nijdigaard vermagert door het zien van een anders overvloed. HORATIUS,
Epistolae I, 2, 57.

In vino veritas.
In den wijn is de waarheid.
Naar het Grieksch
'Ev ° Tyco &OEM.
(In den wijn is de waarheid.)
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Invita Minerva.
Tegen den wil van Minerva, d. i. zonder aanleg of tegen zijn aanleg, (b.v. zich
aan de eene of andere studie wijden). CICERO, De officiis 1, 3 I, I I0. HORATIUS,
Epistolae ad Pisones 385.

In Vlaanderen — Vlaamsch.
Titel van een lied van Frans de Cort.

In zak en assche zitten.
In droefenis zijn. ESTHER 4 vers
MATTHEUS II vers 21.

3. JESAJA 58 vers 5.

DANitt.

9

vers 3.

Io vivat! io vivat!
Nostrorum sanitas!
Hoc est amoris poculum,
Doloris est antidotum,
Io vivat! io vivat!
Nostrorum sanitas !
Jo vivat I 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.)
(Io beteekent ongeveer hetzelfde als ons Hoezee.)

I. p. i.
Zie : In partibus (infidelium).

Ipsa multa tuli non leviora fuga.
In mijn ballingschap zeifs heb ik veel zware dingen geleden. OVIDIUS, Tristia,
4e Elegie, m e boek, vers 102.
Zie ook : Multatuli.

Ipse decor recti, facto si praemia desint,
Non movet, et gratis poenitet esse probum.
De schoonheid der deugd alleen, zonder dat de daad beloond wordt, is geen
voldoende drijfveer, en men is liefst niet voor niemendal braaf. OvIDIUS,
Epistolae ex Ponto 2, 3, 13 sq.

Ipse dixit.
Hijzelf heeft het gezegd. ArO3 gcpoc.
Met deze uitdrukking meenden Pythagoras' leerlingen hunne beweringen
to kunnen staven. CICERO, De natura deorum I, 5, 10.

Ipse licet venias Musis comitatus, Homere,
Si nihil attuleris, ibis, Homere, fora%
Al komt gij in eigen persoon, Homerus, en van de Muzen vergezeld, indien gij
met ledige handen komt, kunt gij weer heengaan. OVIDIUS, Ars amatoria 2, 279 sq.

Ipsissima verba.
Letterlijk dezelfde woorden.
(Hier is schertsend een superlatief van i p se = z elf gebruikt.)

Ipsissimus idem.
Tot op een Naar na dezelfde persoon.
(Hier is schertsend een superlatief van ipse = z elf gebruikt.)
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Ira furor brevis est.
Toorn is eene kortstondige razernij. HORATIUS, Epistolae I, 2, 62.

Ira furor brevis est: animum rege, qui nisi paret.
Imperat : hunc frenis, hunc to compesce cate na.
Toorn is eene kortstondige razernij ; beheersch uw hartstocht, die, zoo hij niet
gehoorzaamt, bevel voert : houd hem in toom, sla hem in boeien. HORATIUS,
Epistolae I, 2, 62 sq.

Irritare crabrones.
Wespen nijdig makers. — Zich in een wespennest steken. PLAUTUS, Amphitryo 2,
2, 75 (700).

Irus erit subito, qui modo Croesus erat.
(Erit is voor et est in de plaats gesteld.) — Die nog zoo even een Croesus was,
kan het volgende oogenblik een Irus (Naam van een bedelaar bij Homerus,
Odyssee XVIII) zijn. OVIDIUS, Tristia 3, 7, 42.

't Is God geklaagd.
Zie : 1 Samuel 7 vers 2.

't Is goet breede riemen snljden 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.
Ik beschuldig.
Titel van een hoofdartikel van Emile Zola in „l'Aurore" van 13 Januari
1898, waarin deze de tegenstanders van den Franschen officier Alfred
Dreyfus, die van landverraad beschuldigd werd, aanvalt.

jacobsladder.
Ladder, die de aartsvader Jacob in een droom aanschouwde. De voet van
die ladder rustte op de aarde en het boveneinde raakte aan den hemel
en Gods engelen klommen daarbij op en neder. GENESIS 28 vers 12.

Jacques Bonhomme.
Zie: Marianne.

jacta alea est!
De teerling is geworpen ! SUETONIUS, Vita Caesaris 32.
Woorden van Caesar bij 't overtrekken van den Rubicon, een riviertje,
dat Italie van Cisalpijnsch Gallie 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 Caesar dus a. h. w. den oorlog aan den senaat van Rome.
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Gewoonlijk citeert men : Alea jacta est! Erasmus verbetert: Jacta es to
alea. De teerling z ij geworpen, daar hij e s t in plaats van es to een
schrijffout in het handschrift acht.
Zie ook : Jacta est alea.

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

Jam proximus ardet Ucalegon.
Reeds brandt het aangrenzende huis van Ucalegon. — De nood is tot het hoogste
punt gestegen. VERGILIUS, Aeneis 2, 31 I sq.

Jan Compagnie.
De Oost-Indische Compagnie.
De naam Jan Compagnie is vooral populair geworden, door een geestig
stuk van Potgieter uit het jaar 1841, getiteld: Jan, Jannetje en hurt
jonrste kind. Aan dit stuk hebben ook de namen Jan Contant, Jan
Cordaat, Jan Courage, Jan Crediet, en Jan Salie hunne algemeene
bekendheid to danken.

Jan Contant.
Degelijk koopman, die alles contant betaalt.
Zie verder : Jan Compagnie.

Jan Cordaat.
Held van het Nederlandsche of Nederlandsch-Indische leger.
Zie verder : Jan Compagnie.

Jan Courage.
Onverschrokken zeeman.
Zie verder : Jan Compagnie.

Jan Crediet.
Betrouwbare koopman, die overal crediet heeft.
Zie verder: Jan Compagnie.

Jan Rap en zijn maat.
Het yolk. De mindere stand.
Bredero gebruikt deze uitdrukking in de Klucht van
een barbier en De Genestet in zijn leekedichtje Jan

een huysman en
Rap.

Jan Salie.
Man zonder energie. De naam is ontleend aan den flauwzoeten smaak van saliemelk.
Zie verder : Jan Compagnie.

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 pruimeboom.
J'appelle un chat un chat et Rolet un fripon.
Ik noem een kat, een kat en Rolet een schurk. (Ik noem het kind bij zijn waren
naam.) BOILEAU, Satires I, 52.

III

Je chante ce heros qui rëgna sur 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 c o nques t e gewoonlijk door conquet e.)

Je desire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au
milieu de ce peuple francais que j'ai tant aime.
Ik wensch, dat mijne arch 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.)

jejunus raro stomachus vulgaria temnit.
Een hongerige maag veracht niet licht gewonen kost. HORATIUS, Satirae 2, 2, 38.

Je kunt 't nooit weten.
Zie ook : You never can tell.

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 excès d'honneur,

ni

cette indignite.

Zie: Et je n'ai meritê, etc.

yen passe et des meilleurs.

Ik sla er over en (die zijn) van de besten. VICTOR HUGO, Hernani 3, 6.
In dit drama stelt koning Don Carlos aan Ruy Gomez voor verraad te
plegen , deze wijst achtereenvolgens op verschillende zijner voorvaderen,
die alien edellieden geweest zijn, bekend als mannen van moed en
van eer. Als de koning een gebaar van ongeduld niet bedwingen kan,
eindigt Ruy Gomez met de boven geciteerde woorden.

Je pense, donc je suis.
Ik denk, daarom ben ik.
Zie : Cogito, ergo sum.

Je prends mon bien on je le trouve.
Ik neem mijn goed, waar ik het vind.
(Oorspronkelijk: Je reprends [ik herneem] mon bien oil je le trouve3
MOLIERE, volgens Grimarest, Vie de Moliere. Paris 1705, biz. 13.

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 iedere boer des Zondags een kip in den pot zal hebben. HENDRIK IV,
koning van Frankrijk.
(Volgens Hardouin de Peráfixe's Geschiedenis van Hendrik den Grooten,
Aanhangsel, Merkwaardige gezegden.)
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Job.
Zie: Zoo arm als Job.

Jobsbode, Jobstijding. JOB 1 vers 14-19.
John Bull.
Eigennaam ter aanduiding van het Engelsche yolk.
Naam van den hoforganist, die in I605 het Engelsche volkslied God save
the king componeerde.
Naam, ontleend aan een politieke satire van Arbuthnot (1675-1735),
getiteld History of John Bull.
Titel van een tooneelstuk van George Colmans (1805). Door het laatste
vooral is de naam populair geworden.

Jonathan.
Zie : Brother Jonathan.

Jozef.
Zie : Zoo kuisch als Jozef. GENESIS 39.

Jucundi acti labores.
Gedaan werk is aangenaam. CICERO, De finibus bonorum et malorum 2, 32, 105.

Judas, Judaskus.
Zie : Zoo valsch als Judas.

Jugulare mortuos.
Dooden afmaken. — Onnoodige wreedheden verrichten.

Jupiter pluvius.

De regenbrengende Jupiter. (Naar het Grieksch ZE ,bg ii4uog.) ARISTOTELES, de
mundo 7.

Jurare in verba magistri.

Zweren bij de woorden van den meester. HORATIUS, Epistolae I, i, 14.

(Le) juste milieu.

(Het) juiste midden. BLAISE PASCAL, Pensêes sur la religion 3, 3.
LOUIS PHILIPPE. In een toespraak tot eene deputatie, die hem kort na
zijn troonsbestijging kwam begroeten, zeide Louis Philippe: „Wij
zullen trachten het juiste midden to houden, dat evenzeer van
de buitensporigheden der volksmacht als van de misbruiken der koninklijke macht verwijderd is." (Moniteur Universel, 31 Januari 1831.)

justum et tenacem propositi virum
Non civium ardor prava jubentium,
Non vultus instantis tyranni,
Mente quatit solida.

Een rechtvaardig en beginselvast man schokt noch de woede van burgers, die slechte
dingen van hem eischen, noch het dreigende gelaat van een tyran in zijn onwrikbaar besluit. HORATIUS, Carmina III, 3, I.
Deze woorden werden door Cornelis de Witt gesproken onder de felle
smarten van de pijnbank. (167z)

Juvat inconcessa voluptas.
Verboden genot is zoet. OVIDIUS, Amores

3, 4, 35.
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J'y suis, j'y reste.
1k 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 musee de la conversation, 3 ed., Paris 1897, blz. 435.

Kaf onder 't koren. MATTHEliS 3 vers 12. LUCAS 3 vers 17.
Kan het zijn dat de Tier, 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 stilzwijgen brak? DA COSTA, Vijf en
twintig jaren. Voorzang, eerste regels.

Kanonnenvleesch.
Zie : Food for powder.

Kannst du nicht alien gefallen durch deine Tat und dein Kunstwerk,
Mach es wenigen recht, vielen gefallen ist schlimm.
Kunt ge niet aan alien behagen door uwe daad en uw kunstwerk,
Maak het dan weinigen naar den zin, aan velen te behagen is moeielijk.
SCHILLER, Musenalmanak fur das Jahr 1797, Wahl, bladz. 177.
Gewoonlijk citeert men slechts :
Kannst du nicht alien gefallen,
Mach es wenigen recht,
Ook citeert men dikwijls alleen de
Vielen gefallen is schlimm.

woorden:

't Kan verkeeren.
Zinspreuk van Gerbrand Adriaensen Brederoo, ontleend aan het „Pentétre" van Graaf Hendrik van Brederode, wiens of beelding voor Gerbrand
Adriaensens ouderlijk huis gezien werd.

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

Kein Mensch muss miissen.
Geen mensch moet moeten. LESSING, Nathan der Weise,

Keine Ruh' bei Tag und Nacht.
Geen rust bij dag en bij nacht. MOZART, Don Juan,
Duitsche vertaling van Joh. Friedr. Rochlitz.

1, 3.

tekst van Lorenzo da Ponte,

(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,
Lehrjahre 3, I. Mignon.
Gevleugelde woordeu.

Wilhelm Meisters
8.
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Ken u zelven. (Nosce te ipsum.)
Thales? Chilon ?
(Opschrift op den tempel te Delphi.)
Zie ook: rvcipat acerrOv.

Kerk van ongekorven hoot.
Zie : Zij wijden Gode in 't woud.

Kinderen zijn een erfdeel des Heeren.
Klein Duimpje. (Petit Poucet.)

PSALM 127 vers 3.

Titel en hoofdpersoon van een der meest bekende sprookjes van den
Franschen letterkundige en dichter Charles Perrault.

Kleyne luyden.
Een term, veelvuldig door Dr. Abraham Kuyper gebruikt. In een rede,
getiteld De kleine luyden, gehouden te Utrecht in November 1917
op de jaarlijksche Deputatenvergadering der Antirevolutionaire partij,
zeide Dr. Abraham Kuyper onder anderen : „Er is geen oogenblik
sprake van, dat de kleine luyden naar Prins Willem's bedoeling, enkel
bestaan zouden hebben uit half-hongerlijdenden. De kleine luyden
waren, althans in die dagen, zij die buiten de rij der machtigen, edelen
en wijzen stonden. Geheel die breede klasse was er mede bedoeld, die
geen ander karakter dan van den gewonen burger bezat. 06k de
armen, óók de bedeelden, (56k de volstrekt behoeftige weduwen. Aileen
maar volstrekt niet dezen alleen, doch slechts als onderdeel van die
geheele zoo breede klasse, die gewoonweg leefde zonder hoogere
stelling in het leven in te nemen. Brave, goede burgers, maar vreemd
aan alle geleerdheid. Het was veeleer die breede groep in de maatschappij, die van alle hoogere vlucht in het samenleven had of te zien.
Doortastende en ijverige burgers, die steeds doende en bezig waren
om van den dag op den morgen te leven. Ze waren aan zedelijken
ernst gehecht, in de samenleving op stille deugd prijsstellend en alzoo,
mannen en vrouwen, die juist uit dien hoofde de religie in eere hielden,
in trouwe hun overheid dienden, zich aan hun vaderland toewijdden
en in Christus kerk heil zochten, voor wat ook hen in de samenleving
verdroot en lijden deed."

Klopt en u zal open gedaan worden. MATTHEUS 7 vers 7. LUCAS I I vers 9..
Knowledge itself is power.
Kennis zelf is macht. BACON, Religious meditations, Art. 1 1.
Gewoonlijk citeert men : Knowledge is power. (Kennis is macht.)

Kolen vuurs op iemands hoofd hoopen.

SPREUKEN 25 vers 22. ROMEINEN I 2'
vers 20.
Zie de aanteekening bij : Vurige kolen op iemands hoofd hoopen.

Komt herwaarts tot mkt alien die vermoeid en belast zijt, en ik zal
u rust geven. MATTHEUS II vers 28.
Kornelis had een glas gebroken
Voor aan de straat;
Schoon hij de stukken had verstoken,
Hij moist geen raad. VAN ALPHEN, Het gebroken glas.
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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 3.

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 in Londen verworven. Thorbecke antwoordde daarop in
de zitting der Tweede Kamer van 26 November 1862:
„Is dit eene leemte (in de troonrede) ? Ben ik andermaal in de gelegenheid om den Koning advies to 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 THESSALONI CENzEN 5 vers 15. I PETRUS 3 vers 9.
Kwade samensprekingen bederven goede zeden. I CORINTHIRRS 15
vers 33.

Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want
derzulken is het koninkrijk der hemelen. MATTHEUS 19 vers 14.
MARKUS Io vers 14. LUKAS 18 vers 16.

Laat dezen drinkbeker aan mij voorbijgaan.
Laat hem komen als hij kan.

MATTHEes 26 vers 39.

VAN ALPHEN, Klaasje en Pietre.

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 schijnen voor de menschen. MATTHEUS 5 vers 16.
Laat uwe linkerhand niet weten, wat uwe rechter doet.
vets 3.

MATTHEUS 6

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

Laat zijn uw woord j a, j a; n e e n, n e e n.

MATTHEUS 5 vers 37.

Ii6
La banqueroute de la science.
Het bankroet der wetenschap. FERDINAND BRUNETItItE.
Zie : Revue des deux Mondes 1895, Tome CXXVII, 4e periode.
Livraison du 1 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
l'on concoit assez aisement qu'elles aient ebranle le credit de la science.

Labitur et labetur in omne volubilis aevum.
Zie : Incipe, etc.

Labor est etiam ipsa voluptas,
Labor ipse voluptas.
De arbeid zelve is een genot. MANILIUS, Astronomica
(Devies van Leopold von Ranke.)

4, 155.

Labour is still the road to prosperity, and there is no other.
Arbeid is steeds de weg naar voorspoed en er is geen andere.
BENJAMIN FRANKLIN.

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

La M ate humaine.
Titel van een roman van het dierlijke in den mensch. EMILE ZOLA.

La critique est ais6e et Fart est difficile.
De critiek is gemakkelijk en de kunst is moeielijk. DESTOUCHES, Le glorieux 2,

5.

Ladder Jacobs.
Ladder, die de aartsvader Jacoh in een droom aanschouwde. De voet
van die ladder rustte op de aarde en het boveneinde raakte aan den
hemel en Gods Engelen klommen daarbij op en neder. GENESIS 28
vers 12.

Laesa etiam repugnat ovis.
Zelfs een schaap verweert zich, wanneer het aangevallen wordt. PROPERTIUS,
Elegiae 2, 5, 20.

Laet vrij uw graf met vreughde delven,
De doot is 't eynde van haer selven.

JACOB CATS, Doodkiste voor de

levendige.

La garde meurt, mais ne se rend pas.
De garde sterft, maar geeft zich niet over.
Antwoord van Cambronne, Fransch generaal, toen bij in den slag van
Waterloo gesommeerd werd zich over te geven. (Niet historisch. Zie
Fournier, L'esprit dans l'histoire. Paris 1860, bl. 3610

La grammaire qui salt regenter jusqu'aux roil.
De spraakkunst, die zelfs over koningen regeert a 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 I I Nov. 1797 bij 't verlaten van Italie tot het
Italiaansche yolk richtte.
LAURENT, Histoire de l'empereur Napoleon. Paris 1840, biz. 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 N. 2.

La joie de vivre.
De vreugde van te leven.
Titel van een roman van EMILE ZOLA.

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 mèfiance est mere de la sfirete.
Het wantrouwen is de moeder der veiligheid. LA FONTAINE, Fables III, 18.
Le chat et un vieux rat.

La mere en interdira la lecture a sa fille.
PERELAER op het titelblad van zijn opiumroman „Batoe Dalima".

La mere en prescrira la lecture a sa fille.
De moeder zal hare dochter gelasten het te lezen.
In plaats van prescrira leest men vaak p e r m et t r a =-- zal veroorloven. PIRON, Mêtromanie III, 8.

La mort sans phrase.
De dood, zonder omhaal van woorden.
SitYts 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 2 0 Januari 1793.)

Land van melk en honig.
Land van mest en mist.

EXODUS 3 vers 8.

Zie : 0 land van mest en mist.

Langen
Und bangen.
Zie : Freudvoll
Und leidvoll.

Lantaarn.
Zie : De lantaarn van Diogenes.

La parole a et6 donne a l'homme pour deguiser sa pensOe.
De taal is den mensch gegeven om zijne gedachten te vermommen. VOLTAIRE,
Le chapon et la poularde.
(Door Bathe, Mêmoires, Paris 1142, deel 4, biz. 447 aan Talleyrand
toegeschreven.)

L'appetit vient en mangeant.
De eetlust komt, als men eet. Hoe meer men heeft, des te meer wil men hebben.
RABELAIS, Gargantua I, 5.

La propriete c'est le vol.
Eigendom is diefstal. PROUDRON, Qu'est-ce que c'est que la propriête? Paris 1840.

Lapsus calami.
Een fout van de pen.

Lapsus linguae.
Een fout van de tong.

Lapsus memoriae.
Een font van 't geheugen.

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

Largitio non habet fundum.
Vrijgevigheid heeft geen bodem.
Met schenken komt men nooit aan een. einde.

CICERO, De

officiis 2, 15, 55.

La recherche de la paternite est interdite.
Het onderzoek naar 't vaderschap is verboden. Code NAPOLEON, Art. 340.

L'art pour fart.
De kunst om de kunst.
Theorie van Thèophile Gautier in Histoire du Romantisme.

La ruse la mieux ourdie peat nuire 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, t I. La
grenouille et le rat.

Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate!
Laat alle hope varen, gij die bier 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).
De bedoelde plaats luidt : Een verstandige dochter krijgt wel een man,
maar een onverstandige dochter laat men zitten en zij wordt haar
vader tot bekommernis. SIRACH 22, 4.

Latet anguis in herba.
Er schuilt een adder onder het gras.

VERGILIUS, Bucolica

3, 93.

Latijnsche school, Latijnsche 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.
Laudare parum est, laudemur et ipsi.
Zelf prijzen is niet genoeg, wijzelf moeten ook geprezén worden. OVIDIUS,
Metamorphoseon VI, 3.

ng
Laudator temporis acti.
Een lofredenaar van den ouden tijd. HORATIUS, Epistola ad Pisones

L'avarice perd tout en voulant tout gagner.
De gierigheid verliest alles doordat ze alles wil winnen. LA FONTAINE,
La poule aux ceufs d'or.

173.

Fables V,13.

La verit6 est en marche.
De waarheid is in aantocht.
EMILE ZOLA. Titel van een artikel in het dagblad L'Aurore naar aanleiding van onthullingen, waardoor de onschuld van den kapitein Dreyfus,
die ten onrechte van landverraad beschuldigd was, aan het licht kwam.

Le combat cessa, etc.
Zie : Et la combat cessa, eta.

Le corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y 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 l'ëchafaud.
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 13. LUCAS

II vers 4.

Le juste milieu.
Zie : Juste milieu.

Le monde oil l'on s'ennuie.
De wereld, waarin men zich verveelt.
Titel van het meest bekende blijspel van EDOUARD PAILLERON.

L'empire c'est la paix.
Het keizerrijk is de vrede.
NAPOLEON III, op een rondreis in Frankrijk bij gelegenheid van een
feestmaal, dat hem door de Kamer van Koophandel te Bordeaux den
9 Oct. 1852 werd aangeboden.

Leniter ex merito, quidquid patiare, ferendum est,
Quae venit indigno, poena dolenda venit.
Verdraag geduldig het lijden, dat u naar verdienste overkomt: te betreuren is
slechts de straf, die u onverdiend treft. OVIDIUS, Heroides 5, 7 sq.

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, Fabulae I,

5.

Le pauvre homme !
Die arme man ! MOLIERE, Tartuffe 5, 1.

Lerne leiden ohne klagen.

Leer te lijden zonder te klagen. FRIEDRICH WILHELM op zijn
dochter. (Keizer Frederik III van Duitschland. 1831-1888.)

sterfbed tot zijn
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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 paler
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
^ enFebr. 1830.
't dagblad Le National, den 1 9

Les absents ont (toujours) tort.
De afwezigen hebben (altijd) ongelijk.

In

de nieuwste uitgave van het bekende woordenboek van Larousse
wordt van dit spreekwoord de volgende verklaring gegeven : Men
offert altijd de belangen op van degenen, die niet aanwezig zijn om
zich te verdedigen.

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 nooit. MoutRE, Tartuffe 5,

3.

Les extremes se touchent.
De uitersten raken elkaar. MERCIER. Tableau de Paris. Amsterdam 1782-1788,
deel IV. Opschrift van hoofdstuk 348.

Les gens que vows tuez se portent assez bien.
De lieden, die gij doodt, maken het heel wel.
Naar Corneille, Le Menteur II, 5.
Corneille zegt:
Vous tuez done des gens qui se portent fort bien? (Gij doodt dus lieden,
die het heel wel maken ?)
Le Menteur is bewerkt naar een Spaansch tooneelstuk van Juan Alarcon,
getiteld Verdad sostechosa, waarin de boven geciteerde regels aldus
luiden: Los hombros que vos matais, gozan de buena salud.

Les grandes pensees viennent du cceur.
De groote gedachten komen voort uit het hart. VAUVENARGUES, RêfleXIO11S et
maximes LXXXVII.

Le soleil d'Austerlitz.
Zie : Voila le soleil d'Austerlitz.

Le spectre rouge.
Het roode spook. (Het socialisme.)
Titel van een brochure van Romieu (1851).

Les petits, en toute affaire,
Esquivent fort aisdment;
Les grands ne le peuvent faire.
In alle zaken
Ontsnappen de kleinen gemakkelijk;
De grooten kunnen 't niet. LA FONTAINE, Fables
des belettes.

IV, 6. Le combat des rats et
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Le style c'est l'homme. (Eigenlijk: Le style est (de) l'homme meme.)
De stijl is de mensch. Zooals de stij1 is, is de mensch. BUPFON, Discours de
reception a l'Acadernie.
(Door Beets vertaald : Geheel de mensch is in zijn stiji.)
Recueil de l'acadêmie 1753, p. 337-338.

Le tabac est divin, it n'est rien qui regale.
Zie: Quoiqu' en dise Aristote, etc.

L'Etat c'est moi.
De staat ben ik.
Lodewijk XIV, den 13 en 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.

Leve fit, quod bene fertur, onus.
Een last, die goed (met opgeruimdheid) gedragen wordt, wordt licht. OVIDIUS,
Amores I, 2, IO.

't Leven alleen is de school van het leven.
Leven als God in Frankrijk.

DE GENESTET, Waar en hoe.

Volgens sommigen is deze uitdrukking met eenige wijziging, ontIeend
aan Zincgref—Weidners „Apophthegmata," Leipzig 1693, deel 2,
bladzijde io. Daar staat: „Toen hij (Maximiliaan I, t 1519) eens met
eenige personen uit zijne omgeving een zeer vertrouwelijk gesprek
voerde over andere landen, velde hij onder anderen, ook dit oordeel:
Wanneer het mogelijk was, dat ik God kon zijn en twee zonen had,
dan moest de oudste God zijn na mij en de andere koning in Frankrijk". Volgens anderen is de uitdrukking een verbastering van: Leven
als een Schot in Frankrijk en dateert ze uit de oorlogen tusschen
Frankrijk en Engeland van 1337 tot 1453, toen de Engelschen in
Frankrijk duchtig huishielden en er een goed leven van namen.

't Levend schip, dat door de zandzeebaren
Zijn koers houdt, rijk bevracht met keur van Ooster-waren, —
't Woestijnpaard, dat in 't zaal, hem door natuur gewrocht,
Zijn 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, terwij1
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 s peed 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.
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Le veritable Amphytrion
Est l'Amphytrion oil l'on dine.
De ware gastheer.
Is die, bij wien men dineert. MOLIERE, Amphytrion 3, 5.
(Deze regels vinden hun oorsprong bij Plautus Amphytruo III 3, 53.
Zie ook 2, 70.)

Levius fit patientia, quidquid corrigere est nefas.
Zie : Durum : sed levius, etc.

Le vrai peut quelquefois n'étre pas vraisemblable.
Het ware kan sours niet waarschijnlijk zijn.

BOILEAU,

Art. poètique 2, 48.

L'exactitude est la politesse des rois.
Nauwgezetheid is de beleefdheid der koningen.
Bekend woord van Lodewijk XVIII (Vgl. Oelsner's brief uit Parijs van
8 Juli 1817 in de „Briefwisseling tusschen Varnhagen van Ense en
Oelsner" I, 119 en „Souvenirs de J. Lafitte", Parijs 1844, I. so.)

Liberae stint nostrae cogitationes.

Vrij zijn onze gedachten. CICERO, Pro Milone 29, 79.

Libertó, egalite, fraternite.
Vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Devies der Fransche republikeinen sedert 1789.

Liceat concedere veris.

Het zij vergund de waarheid to huldigen. — Wat waar is, mag gezegd worden.
HORATIUS, Satirae 2,

3, 305.

Licentia poetica.

Dichterlijke vrijheid. CICERO, De Oratore III, 38, 153. PHAEDRUS, Fabulae IV, 25.
SENECA, Naturales quzestiones II, 44, 1.
(Zijn) licht onder eene korenmaat zetten. MATTHEtS 5 vers 15.

Licht!
Wat is licht? JAN VAN BEERS, Licht.
Lieb Vaterland, magst ruhig sein.
Lief vaderland, ge kunt gerust zijn.
Refrein van Die Wacht am Rhein. MAX SCHNECKENBURGER.
Liefhebben als den appel zijner oogen. DEUTERONOMIUM 32 vers IO.
PSALM 17 vers 8.

Liever de eerste in mijn dorp dan de tweede in Rome.

PLUTARCHUS,

Leven van Caesar II.

Liever Turksch dan paapsch.

Oud Geuzenwoord, vooral bekend geworden door een lied van den
Vlaamschen dichter J. Vuylsteke : Clauwaart en Geus, ziedaar onze leas.

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 'even!
En het graf is de eindpaal niet;
„Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeeren"
Werd niet van de ziel gezegd. LONFELLOW, A psalm of life.
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Lijdelijk verzet.
Hans Viktor von Unruh in eene te Berlijn in den nacht van 9 op
10 November 1848 door hem gepresideerde vergadering der „Nationalversammlung".

Lilliput.

Bij Swift, Gulliver's travels, naam van het land der Lilliputters, een
yolk, dat zeer klein van gestalte was.

Lingua mall pars pessima servi.
De tong is het siechtste deel van een slechten slaaf, (met het oog op het kwaadspreken). JUVENALIS, Satirae 9, I 21.

(Last uwe) linkerhand niet weten, wat uwe rechter doet. MATTHEN 6
vers 3.

Lippis et tonsoribus notum.
Omnibus et lippis notum et tonsoribus — aan ooglijders en barbiers (d. i. aan Jan
en alleman) bekend. HORAT1US, Satirae 1, 7, 3.
Dit ziet op de snapachtigheid van het publiek bij oogzalvers en barbiers.
Men vermoedt, dat de oogziekte, die door het woord lippus aangeduid
wordt, te Rome vrij algemeen is geweest.

Litem lite resolvere.

Zie : Nil agit exemplum, etc.

Litera scripta manet.

De geschreven letter blijft.

Litterae non erubescunt.

Zie : Epistola non erubescit.

Longae pacis mala.

De nadeelen van een langdurigen vrede, (Ontzenuwing.)

JUVENALIS, Satirae

6, 292.

Longinquitas redargui non potest.

De verte kan niet weerlegd worden. — Ver weg is het goed liegen.

Longo sed proximus intervallo.

Het naast maar toch met een grooten afstand tusschen beide. VERGILIUS, Aeneis 5, 330.
PLINms DE JONGERE. Epistolae 7, 20, 4 gebruikt het van zichzelven tegenover
TACITUS.

Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla.
Lang is de weg door voorschriften, kort en afdoend die door voorbeelden. Leeringen wekken, voorbeelden trekken. SENECA, Epistolae 6, 5.

Loof den Heer, mijne ziel, en al wat binnen in mij is, zijnen heiligen
naam. PSALM 103 vers I.
Loof, loof den Heer, mijn ziel, met alle krachten. PSALM 103 vers I.
Lorsque l'enfant parait, le cercle do famille
Applaudit a grands cris.
Als 't kindje binnenkomt, juicht heel het huisgezin.
d'automne.

VICTOR HUGO, Feuilles

Lovelace.
Een der hoofdpersonen uit Clarisse Harlowe, een beroemd , werk van
Richardson. Verleider. Jongmensch zonder beginselen en van onzedelijk
levensgedrag.
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Lucernam olet.
Het riekt naar de lamp.
(Van een geschrift dat de duidelijke sporen draagt, vervaardigd te zijn
door een kamergeleerde, die buiten het werkelijke leven staat.)

Lucri bonus est odor ex re qualibet.
Van winst is de reuk goed, uit Welke zaak die ook afkomstig is.
Deze regel van Juvenalis schijnt betrekking te hebben op lets wat
Suetonius, Vita Vespasiani 23, verhaalt. Vespasianus werd namelijk
door zijn zoon Titus berispt, omdat hij zelfs op de urine eene belasting
gelegd had, Hij hield hem daarop het eerste geld, dat de belasting
opgebracht had, onder den neus en vroeg, of hij er ook lets aan rook.
Toen Titus hierop ontkennend antwoordde, zeide hij : ,En toch is het
van de urine afkomstig."

Luctor et emergo.
Ik worstel en kom boven.
Devies der provincie Zeeland.

Lucus a non lucendo.
Het woor lucus (woud) van n on 1 u c e r e (= geen licht doorlaten, duister zijn).
Vgl. QuINTILIANus, Institutio oratoria 1, 6, 43. Etiamne a contrariis aliqua
sinemus trahi? ut lucus, quia, umbra opacus, parum luceat.
Men gebruikte deze uitdrukking om een ongerijmde etymologische afleiding
aan te duiden.

Ludit in humanis divina potentia rebus.
Een goddelijke macht drijft haar spel met de menschelijke taken, OVIDIUS,
Epistolae ex Ponto 4, 3, 49.

Lumen mundi.

Het licht der wereld. MATTHEtS 5 vers 14.
(Dikwijls met betrekking tot Erasmus gebruikt.)

L'union fait la force.
Eendracht maakt macht.
Devies van 't Koninkrijk Belgic en van de Leopoldsorde.

Lupus est homo homini.
De eene mensch is een wolf voor den anderen. PLAUTUS, Asinaria 2, 4, 88 (491).

Lupus in fabula.
De wolf in de fabel. TERENT1US, Adelphi IV, I, 2I. CICERO, Epistolae ad
Atticum 13, 33, 4.
(Wordt gebruikt in verband met het plotselinge verschijnen van hem,
over wien men juist spreekt, evenals de wolf in de fabel.)

Lupus non curat numerum (ovium).
De wolf bekommert zich niet om het getal der schapen. VERGILIUS, Bucolica VII,
51 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.

Lusisti satis, edisti satis, atque bibisti:
Tempus abire tibi est.
Gij hebt genoeg geschertst, gegeten en gedronken : het is tijd voor
trekken. HORATIUS, Epistolae 2, 2, 214 sq.

u ma te ver.
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Luxuriant animi rebus plerumque secundis,
Nec facile est aequa commoda mente pati.
De gemoederen warden door den voorspoed gewoonlijk dartel en het is niet
gemakkelijk met gelijkmoedigheid de weelde te dragen. — Het zijn sterke
beenen, die de weelde kunnen dragen. OVIDIUS, Ars amatoria 2, 437 sq.

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.

Macte nova virtute, puer, sic itur ad astra.
Geluk met dit eerste betoon van moed, knaap, dit is de weg tot de onsterfelijkheid. VERGILIUS, Aeneis 9, 641.
Zie : Sic itur ad astra.

Magister artis ingenique largitor venter.
De maag is leermeesteres der kunst en schenkster van vernuft. PERSIUS, Satirae,
Prologus Io sq.
T. a. p. ironisch gezegd van broodschrijvers; men gebruikt het citaat
echter wel in den zin van „de nood maakt vindingrijk."

Magna est veritas et praevalebit.
Groot (machtig) is de waarheid en zij zal zegevieren.

Magnas inter opes inops.

Arm te midden van groote riikdommen. HORATIUS, Carmina 3, 16, 28.

Magni nominis umbra.
De schim van een grooten naam. LUKANUS Pharsalia I, 135.
Deze uitdrukking wordt gebruikt van iemand, die een grooten naam van
zijn voorouders geerfd heeft, dock niets van hunne grootheid vertoont.

Magnum vectigal parsimonia.
(Non intellegunt homines, quam magnum vectigal sit parsimonia.) — Zuinigheid
is een groot inkomen. CICERO, Paradoxa Stoicorum 6, 3.

Mais attendons la fin.
Maar laten wij het einde (eens) afwachten.
LA FONTAINE, Fables I, 22. Le chene et le roseau.

Majori cede (of concede).
Wijk voor uw meerdere. Vgl. 11/1ARTIALIS, Liber spectaculorum 31 Cedere majori
virtutis fama secunda est : illa gravis palma est, quam minor hostis habet.
CATO PHILOSOPHUS, Disticha de moribus, Prologus to.
Major rerum mihi nascitur ordo, majus opus moveo.
Een reeks van grootere daden (feiten) doet zich voor mijne beschrijving op, een
grooter werk onderneem ik. VERGILIUS, Aeneis 7, 44 sq.

Mala sunt vicina bonis.
Het kwade grenst aan het goede. De grenslijn tusschen kwaad en goed is dikwijls
moeilijk te trekken. OVIDIUS, Remedia amoris 323.
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Mala cuncta ministrat impetus.
Zie : Da spatium, etc.
Male parta male dilabuntur.
Incertus Poeta (Naevius ?) bij CICERO, Orationes Philippicae 2, 27, 65.

Male partum male disperit.
Wat kwalijk verkregen is, gaat evenzoo verloren. — Onrechtvaardig verkregen goed
gedijt niet. PLAUTUS, Poenulus 4, 2, 22 (843).

Malo periculosam libertatem quam quietum servitium.
Ik verkies de vrijheid, al is zij met gevaar verbonden, boven eene rustige slavernij.
RAFAEL LECZ YNSIII, Poolsch generaal en dichter uit de zeventiende eeuw.

Malum malo proximum.
Het eene ongeluk volgt het andere op den voet. — Een ongeluk komt nooit alleen.

Malum nullum est sine aliquo bono.
Er is Been kwaad, of er is eenig goed bij. PLINUS DE OUDERE, Historia naturalis XXVII, 3, 9.

Malum vas non frangitur.
Slecht (Waardeloos) vaatwerk breekt niet. Onkruid vergaat niet.

Mammon.
Zie: Den Mammon dienen.

Man en vrouw zijn een.

GENESIS 2 vers 21 tot 24. EFEZI1RS 5 vers 28

tot 31.

Manet alta mente repostum.

(De beleediging) blijft diep in de ziel bewaard. VERGILIUS, Aeneis I, 26.

Manibus pedibusque.
Met handen en voeten, d, i. met hand en tand, op elke mogelijke wiize. TERENTIUS,
Andria I, I, 134(161) of m a ni bus p e d i b u s, TERENTIUS, Andria 4, I, 52(676).

Manibus sacrum. (M. S.)
Zie: Diis manibus sacrum.

Man spricht vergebens viel, um zu versagen;
Der andre hOrt von allem nur das Nein.
Te vergeefs gebruikt men veel woorden om to weigeren;
De andere (De vrager) hoort van dat alles slechts het neen. GOETHE, Iphigenie r, 3.

Manum de tabula.
De hand van de schilderij af, d. w. z. niet Langer er aan gewerkt! Het is nu genoeg!
PLINIUS, Natur. hist. XXXV, 36, IO. CICERO, Epistolae ad familiares VII,
25, I. Petronius, 76.

Manus manum lavat.
De eene hand wascht de andere. Naar EPICHARMOS, (t 450 v. C.).
Zie ook : vie vie« viirret.

Many have been ruined by buying good pennyworths.
Goedkoope ink oopen van kleinigheden hebben velen geruIneerd. FRANKLIN, The
way to wealth.
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Marianne.
Eigennaam, vooral in Nederland gebruikt, ter aanduiding van het
Fransche yolk.
In Frankrijk gebruikt men hiervoor gewoonlijk den naam Jacques
Bonhomme.
Zie : Petit Larousse illustre, ed. 1906, bladz. 1194 onder John Bull.
Nadat de Constituante in 1849 de clubs had verboden, ontstonden
in Frankrijk een aantal geheime genootschappen, die elk een wachtwoord hadden, door middel waarvan de leden elkander gemakkelijk
konden herkennen. Daaronder behoorde ook het woord Marianne,
waarmede men den republikeinschen regeeringsvorm schijnt te hebben
bedoeld. Vooral sedert den val van het tweede keizerrijk kwam de
naam bij tegenstanders der republiek in gebruik, om deze aan te
duiden.

Materiam superabat opus.
Het werk overtrof de grondstof, of liet de grondstof aan waarde achter zich. (Van
kunstwerken.) OVIDIUS, Metamorphoseoa libri 2, 5.

Max Havelaar.
Zie: Havelaar.

Maxima debetur puero reverentia.
Aan den knaap is men de meest mogelijke zorg verschuldigd. Bij de opvoeding
van een kind moet men de grootste nauwgezetheid in acht nemen. JUVENALIS,,
Satirae 1 4, 47.

Maximum telum necessitas.
Het machtigste wapen is de nood. Livius, Ab urbe condita libri 4, 28,

5.

Mea culpa.
Door mijne schuld.
Woord van bOete bij de H. Mis in de R. K. Kerk.
(Mea culpa, mea cuipa, mea maxima culpa).
Titel van een roman van Cyriel Buysse en van een tooneelstuk van
Jhr. Van Riemsdijk.

Medias in res.
Midden in de dingen, (In 't midden der zaak zijn hoorders of lezers verplaatsen.)
HORATIUS, Ars poetics, 141.

Medice, cura te ipsum.
Medicijnmeester, genees u zelven. LUCAS 4 vers 23.
Wordt gebruikt wanneer iemand aan een ander een raad geeft, dien hij
in de eerste plaats zelf in practijk moest brengen.

Medicijnmeester, genees u zelven. LUKAS 4 vers 23.
Zie : Medice, cura te ipsum.

Mediis sitimus in undis.
Wij versmachten van dorst in het midden der golven. OVIDIUS, Metamorphoseon
libri 9, 761.

Mediis tranquillus in undis.
Rustig in het midden der golven.
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Mediocre et rampant, et l'on arrive a tout.
(Als men) middelmatig en kruipend (is), krijgt men alles gedaan. BEAUMARCHAIS,
Le mariage de Figaro 3, 7.

Mediocribus esse poetis
Non homines, non di, non concessere columnae.
Menschen, noch goden, noch boekwinkels vergunnen dichters middelmatig te zijn.
(Columnae = de zuilen van den voorgevel, waaraan men de titels ophing.)
HORATIUS, Epistolae ad Pisones 372 sq.

Medio tutissimus ibis.
In het midden zult gij het veiligst gaan. — De middelweg (Het vermijden der
uitersten) is het veiligst. OVIDIUS, Metamorphoseon libri 2, T37.

Medium tenuere beati.
De gelukkigen houden het midden. — Om gelukkig te zijn dient men de uitersten
te vermijden.

Mehr Licht!
Meer licht!
Laatste woorden van Goethe. (Niet historisch volgens Immermann,
Memorabilien III, 195.) Ook bekend als gezegde van wijlen het R. K.
2 e kamerlid Haffmans.
Ten aanzien van de beteekenis dezer woorden is door Prof. A. G. van
Hamel het volgende opgemerkt : Wanneer de Duitscher u verhaalt van
Goethe's sterfbed, dan zal hij het bekende Mehr Licht, al beteekende
het ook eenvoudig : „Breng mij een kaars !" steeds gaarne doen klinken
als het geroep van den machtigsten denker om dieper en reiner waarheid.
Mr. J. N. van Hall in een artikel, getiteld Dr. A. G. van Hamel,
opgenomen in de Gids van Mei 5907.
De meening van Immermann, dat deze woorden niet historisch zijn,
wordt bevestigd door een hoogst interessanten, in 1906 gepubliceerden
brief van de schilderes Louise Seidler, die tot de intiemen van Goethe's
huis behoorde.
Zie De Amsterdammer, weekblad. voor Nederland, No. 1501, 9 April 1906.

Mein Liebchen was willst du mehr?
Mijn liefje, wat wil je meer?
Zie : Du hast Diamanten und Perlen.

Mein schtines Fraulein, darf ich wagen,
Meinen Arm und Geleit ihr anzutragen?
Schoone juffer, mag ik 't wagen
U mijn arm en geleide aan te bieden ? GOETHE, Faust I, Strasse.

Meine Ruh' ist hin,
Mein Herz ist schwer.
Mijn rust is weg,
Mijn hart is bezwaard.

GOETHE,

Faust I, Gretchens Stube.

Melck op wijn
Dat is fenljn,
Maar wijn op melck
Is goet voor elck. CATS, Spiegel van den voorleden en den tegenwoordigen tijt III.
Memento mori.
Gedenk te sterven.
Devies van de orde der Trappisten.
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Men brocht het Vosmeer toe met kroezen en met kannen.
Gijsbrecht van Aemstel

VONDEL,

2, 3.

Mene, Mene, Tekel, Upharsin.
Woorden, welke de laatste koning van Babylon, Belsazar, (555-538
voor Chr.) door een vinger aan den helder verlichten wand zijner
eetzaal zag schrijven. De profeet Daniel leidde uit deze woorden, welke
g e t e l d, g e w o g e n en v e r d e e l d beteekenden, de voorspelling of
van den aanstaanden ondergang des rijks. DANIEL 5 vers 25 tot 28.
Men kent den boom aan zijne vruchten. MATTHEUS 7 vers 17 tot 20.
MATTHEUS 12 vers 33.

Men moet de huid niet verkoopen voor men den beer geschoten heeft.
Zie : II ne Taut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis
par terre.

Mens agitat molem.
De geest beweegt de materie.

VERGILIUS, Aeneis

6, 727.

Mens conscia recti.

Een geest, die zich zijne deugd, of onschuld bewust is, een rechtschapen, onbevlekte
geest. OVIDIUS, Fasti 4, 311. Ook m e n s s i b i conscia r e c t i. VERGILIUS,
604.
Aeneis
Mens immota manet, lacrimae volvuntur inanes.
Zijn geest blijft onbewogen, de tranen vloeien to vergeefs. VERGILIUS, Aeneis 4, 449.
Mens sana in corpore sano.

Een gezonde geest in een gezond lichaam. JUVENALIS, Satire To, 356.

Met al hun schoone woorden,
Met al hun stout geschreeuw,
z zullen ons niet hebben,
De goden dezer Eeuw!
Tenzij het woord des Zwijgers
Moedwillig werd verzaakt:
HEB MET DEN HEER DER HEEREN
EEN VAST VERBOND GEMAAKT,
DA COSTA,

Aan Nederland in de lente van 1844.

Metam properamus ad unam.
Zie : Fata manent omnes, etc.

Met blindheid geslagen zijn.
vers 28.

2 KONINGEN

GENESIS 19

vers II.

DEUTERONOMIUM 28

6 vers 18.

Met den mantel der liefde bedekken.
Naar'tDuitsch: Mit dem Mantel der Liebe zu decken, ontleend
aan Logau's Sinngedichte (2 Taus,, 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
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 zich alles verbergt;
De liefde doet het, die alle gebreken gaarne verbergt en ijverig bedekt.)
Gevleugelde woorden.

9
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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 te spreiden,
Dewijl zij alles bedekken moet, wat door dertig jaren van oorlog misdreven is.)
Zie ook : GENESIS 9 vers 23. SPREUKEN I0 vers 12. I CORINTHIÈRS
13 vers 7. JACOBUS 5 vers 20. I PETRUS 4 vers 8.

Met een lantaarntje zoeken.
Zie : De lantaarn van Diogenes.

Metiri se quemque suo modulo ac pede verum est.
Het is billijk (goed), dat ieder zich met zijn eigen maat meet (dat ieder met zijn
eigen stand tevreden is). HORATIUS, Epistolae 1, 7, 98.

Met schade en schande wordt men wijs.
DE GENESTET, Leekedichtjes LXXXIX. Met schade en schande.

Met windmolens vechten.
Zie : Tegen windmolens vechten.

Met wortel en tak uitroeien.
Michel.

Jos 18 vers 16. MALEACH1 4 vers x.

Eigennaam ter aanduiding van het Duitsche yolk in zijn oorspronkelijk,
eigenaardig karakter zonder invloed van buiten.
Naar Michael, een der aartsengelen, de schutspatroon van het Duitsche
rijk. (Protector Germania).

Mihi res, non me rebus, subjugere conor.
1k beproef de dingen aan mij te onderwerpen en niet zelf aan de dingen onderworpen te worden. HORATIUS, Epistolae I, I, 19.,

Mij1 op zeven (De).
Langs een omweg.
Volgens sommigen (zie o. a. Koenen, Verkiarend handwoordenboek der
Nederlandsche taal) is deze uitdrukking ontstaan uit : Van Meijel op
Sevenum. (Meijel is een dorp ten N.-0. van Weert, Sevenum een dorp
ten N.-W. van Venloo , een kronkelpad verbindt beide). In het groote
Woordenboek der Nederlandsche taal, 9 e deel, 5 e aflevering, bewerkt
door Dr. A. Kluyver, blz. 706, waar de uitdrukking uitvoerig wordt
besproken, wordt van deze afleiding echter geen melding gemaakt.

Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten ! (Eli, Eli, lama
sabachtani!)

Het vierde der zeven kruiswoorden van Jezus. MATTHEtYS 27 vers 46.
MARCUS 15 vers 34.

Mijn hart en kan niet scheiden
De moeder van het kind.
Zie : Wanneer ik, weeldedronken.

Mijn hertken hevet altijt verlanghen..
Aanvangsregel uit een oud Vlaamsch volksliedje.

Mijne moedertaal is de schoonste taal,
En zou ze 't ook niet wezen,
Haar verkiezen zou ik nog,
Want zij is de mijne toch. FRANS DE CORT, Lied.
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Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden.

MATTHEUS

21

vers I 3

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 mij nimmermeer. MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, Wilhelmus.
Zie de aanteeking 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 Vlaanderen spreekt zijn eigen taal;
God gaf elk land de zijne
En, laat ze rijk zijn, laat ze kaal:
Ze is Vlaamsch, en ze is de mijne. GUIDO GEZELLE, Tijdkrans.
Mijn Wetenschap en mijn Geloof,
Die leven saam en... stoeien ! —
Het is je een lust om aan te zien,
Zoo'n recht geloovig knoeien. DE GENESTET, Vermittlungstheologie.
Mij spreekt de blomme een tale,
Mij is het kruid beleefd,
Mij groet het altemale,
Dat God geschapen heeft. GUIDO GEZELLE, Verzen I. (Nederl. Boekhandel, 1902) Blz. 179.
Mille hominum specie's et rerum discolor usus.
Duizenden soorten van menschen zijn er en even boot (verschillend) is het gebruik
der dingen, d. w. z. de een heeft hier, de ander daar zijn zinnen op gezet.
PERSIUS, Satirae 5, 52.

Minima de malis.
Zie: Ex malis eligere, etc.

Minima non curat praetor.
Het gerecht gaat niet in op nietigheden.
Mirabile dictu.

Wonderbaar om te zeggen. Het klinkt ongelooflijk. VERGILIUS, Georgica 2,
3, 275. Aeneis I, 439; 2 , 174; 4, 18 4; 7, 64; 8, 252.

Misbruyck verkeert het soetste soet
In walchelik en bitter roet;
Ja, heylsaem nutte medicijn
t' Ontijt gebruyckt, keert in fenijn.
Misera est magni custodia census.

3o;

ANNA VISSCHER, Ontijdig gebruick.

De zorg, die een groot vermogen met zich brengt,
JUVENALIS, Satirae

14, 304.
Mit dem Mantel der Liebe zudecken.
Zie : Met den mantel der liefde bedekken.

is een onaangenaam iets.
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Mit der Dummheit kampfen Gatter selbst vergebens.
Met de domheid strijden zelfs godea te vergeefs.
Orleans 3, 6.

S CHILLER, Jungfrau

von

Mixta cum veris passim commenta vagantur.
Overal zijn waarheid en leugen dooreengemengd in omloop. OvIDIus, Metamorphoseon XII, 54.

Mobilitate viget viresque acquirit eundo.

Door hare snelheid erlangt zij (de faam) leven en order het vliegen wint zij aan
kracht. VERGILIUS, Aeneis 4, 175.
Men citeert gewoonlijk F a m a c r e s c i t e u n d o.

Mocht ik nog eens mijn leven over-leven,
Hoe anders ware in alles mijn gedrag!
Ik zou mijn hart niet weer aan dwaasheen geven,
Waarvan ik, veel te laat, de dwaasheid zag. BEETS, 0 mihi, praetoritos.
Zie: 0 mihi pneteritos referat si Jupiter annos.

Modus vivendi.

Voorloopige schikking tusschen twee strijdende partijen, zonder vetband voor het
vervolg, maar waardoor het mogelijk wordt, dat beide partijen elkander verdragen.

Moi, fils inconnu d'un si glorieux pere.
Zie : Et moi, fils inconnu d'un si glorieux pere.
Mon Dieu, ayez pitid de mon ame; mon Dieu, ayez pitid de ce

pauvre peuple.

Mijn God, heb medelijden met mijn ziel; mijn God heb medelijden met dit
arme yolk.
Laatste woorden van Prins Willem den Zwijger, toen hij in 1584 door
Balthazar Gerards te Delft werd doodgeschoten. (Onder dezen vorm
komen de laatste woorden van den Prins voor op een der wanden
van de zaal, waar de Prins den geest gaf).

Moniti meliora sequamur.
Laat ons gewaarschuwd wijzer handelen.

VERGILIUS,

Montes auri pollicere.
Gouden bergen beloven.

TERENTIUS, Phormio

Aeneis 3, 188.

1, 2, 18(68).

Mopso Nisa datur: quid non speremus amantes?
Een Mopsus (Een eenvoudig herder) krijgt een Nisa (een bekoorlijk meisje) tot
vrouw : wat is er dus, waarop minnaars niet mogen hopen ? VERGILIUS,
Bucolica. 8, 26.

More majorum.
Volgens de gewoonte der voorvaderen.

Morituri te salutant.

Zie : Ave, imperator.

Mors et fugacem persequitur virum.
De dood bereikt ook den vluchteling.

HORATIUS, Carmina

Mors optata recedit.
De dood wijkt terug als men hem wenscht.

Mors sceptra ligonibus aequat.

3, 2, 14.

CORNELIUS GALLUS, Elegiac

De dood maakt sca.epters (koningen) en houweelen (daglooners) gelijk.

I, i 15.
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Mors ultima linea rerum.
De dood is het einde van alles. (Het beeld is ontleend aan de streep op het einde
der renbaan.) HORATIUS, Epistolae i, i6, 79.

Mortalia facta peribunt.
Menschenwerk vergaat. HORATIUS, Epistolae ad Pisones 68.

Motu proprio.
Uit eigen beweging.
Vooral gebruikt met betrekking tot een pauselijk schrijven, dat de paus
uit eigen beweging en zonder de gewone kanselarij-vormen afzendt.

Moutons de Panurge.
Schapen van , Panurge. Personen, die in hunne domheid een ander gedachteloos
navolgen.
Panurge is een der hoofdpersonen uit Rabelais' Pantagruel. Op een zeereis wierp Panurge een schaap, dat hij van een reisgenoot gekocht had,
in zee. Terstond sprongen alle andere schapen, die aan boord waren,
dat Bier na. Ten laatste werd zelfs de eigenaar meegesleurd in zijn
pogen om het laatste schaap, dat in zee wilde springers, tegen to houden.

Movet cornicula risum furtivus nudata coloribus.
De kraai, die ontdaan is van de gestolen kleurige vederen, wekt den lachlust op.
HORATIUS, Epistolae 1, 3, 59 sq.

Much ado about nothing.
Veel drukte om niets.
Titel van een stuk van Shakespeare.

Mug.
Zie : De mug uitzuigen.

Muller taceat in ecciesia.

De vrouw zwijge in de vergadering (der geloovigen). i CORINTHIERS 14 vers 34.
Multa cadunt inter calicem supremaque labra. (Naar het Grieksch.)
Er kan veel vallen tusschen den beker en den rand der lippen. Tusschen lip
en beker grijpt zijn (des noodlots) onverbeden hand (Tollens). De Grieksche
spreuk luidt bij GELLIUS, Noctes Atticae 13, 18(17), 3 Iron& ttEr46 Iran
w62,osvg %al zsilEog ihte0V.

Multa, non multum.
Zie : Multum non multa.

Multa petentibus desunt multa.

Hun, die veel begeeren, ontbreekt veel. HORATIUS, Carmina 3, 16, 42.

Multatuli.
1k heb veel gedragen. Pseudoniem van Douwes Dekker, schrijver van
den Max Havelaar, vermoedelijk ontleend aan den Latijnschen zin:
Ipsa multa tuli non leviora fuga. Zie aldaar.

Multa tulit, fecitque puer, sudavit et alsit.
Zie : Qui studet optatam cursu contingere metam,
Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit.

Multis ille bonis fiebilis occidit,
Nulli flebilior quam mihi.
Door vele goeden betreurd, is hij gestorven,
Maar door niemand meer dan door mij. HORATIUS, Carm. I, 24, 9.
(Mihi = mij staat hier voor tibi = u.)

/34
Multos timere debet, quem multi timent.
Hij, then velen vreezen, moet velen vreezen. PUBLILIUS SYRUS, Sententiae.
Multum non multa.
Veel, niet velerlei. PLINIUS DE TONGERE, Epistolw, VII, 9, 16.
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 decipi, ergo decipiatur.
De wereld wil bedrogen zijn, dus worde zij bedrogen. SEB. FRANCK, Paradoxa
N°. 236 (Verschenen in 1533).
(Gewoonlijk citeert men niet : ergo decipia to r, maar decipia tu r
e r g o.)
Munera, crede mihi, capiunt hominesque deosque.
Geloof mij, met geschenken wint men menschen en goden voor zich. OVIDIUS,
Ars amatoria, 3, 653.
Musis sacrum.
Aan de Muzen gewijd.
Naam van een bekend gebouw te Arnhem en van eenige muziek- en
zangvereenigingen.
Mutato nomine de te fabula narratur.
Zie : Quid rides ? etc.
Mutua fides.
Wederzijdsche trouw.
Devies van de Societeit van 't Groningsch Studentencorps.
Mutatis mutandis.
Met verandering van hetgeen veranderd moet worden. Met de noodige veranderingen.
Mutuum mull scabunt.
De eene muilezel schuurt den anderen. — Als de eene hand de andere wascht,
worden zij beide schoon. VARRO bij NONIUS p. 115, 20, 157, 21 e.e.,
AUSONIUS, Idyllia 12, SYMMACHUS, Epistolae so, i.
Het was de titel eener Satire van Varro.
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 house is my castle.
Mijn huis is mijn vesting. Mijn huis is onschendbaar.
Sir E. Coke. Institutes III, 16 i .
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.

135
Naar Canossa gaan wij niet.
Zie : Nach Canossa gehen wir nicht.

Nach Canossa gehen wir nicht.
Naar Canossa gaan wij niet. BISMARCK op den I4clen Mei 1872.
Toespeling op de vernedering, waaraan keizer Hendrik IV van Duitschland
zich op 25-27 Januari 1077 jegens den paus onderwierp, door zijn
kerkelijke boete op 't slot Canossa.

Nach Golde drangt,
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!
Zie : Vedi Napoli et poi muori !

Natura artis magistra.
De natuur is de leermeesteres der kunst.
Naam van den zoologischen tuin te Amsterdam,

Naturae convenienter vive.
Leef overeenkomstig de natuur. Naar CI CERO, De officiis III, 3, 13.

Naturalia non sunt turpia.
Wat natuurlijk is, is geen schande.

Naturam expellas furca, tamers usque recurret.
Drijf de natuur met de gaffel (d. i. met geweld) uit, zij zal toch steeds terugkeeren. — De natuur gaat boven de leer. HORATIUS, Epistolae I, 1o, 24.

Natura non facit saltus.
De natuur maakt geen sprongen.

Navita de ventis. de tauris narrat arator,
Enumerat miles vulnera, pastor oyes.
De zeeman verhaalt van zijn stormen, de landman van zijn stieren, de soldaat telt
zijn wonders, de herder zijn schapen op. PROPERTIUS, Elegiae 2, I, 43 sq.

Nec aspera terrent.
Geen gevaar verschrikt ons.
Devies der Welf en.

Nec dens intersit, nisi dignus vindice nodus inciderit.
Ook kome er geen god tusschenbeide, tenzij er een knoop is, belangrijk genoeg,
om door een bepaaldelijk voor dit doel verschijnende godheid ontward te
worden. HORATIUS, Epistolae ad Pisones 191 sq.
Dit ziet op den Deus ex machina. Zie aldaar.

Necesse est multos timeat, quern multi timent.
Hij, wien velen vreezen, moet op zijn beurt voor velen bevreesd zijn. LABERIUS
bij SENECA, De ira 2, II, 4.
Vgl. Multos timere debet, etc.

Necessitas durum (ingens) telum.
Zie; Durum (ingens) telum necessitas.
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Necessitas maximum telum.
Zie Maximum telum necessitas.

Necessitas non habet legem.
Mood breekt wet.

Nec lusisse pudet, sed non incidere ludum.
Het is geen schande geschertst, maar wel er niet bijtijds mede opgehouden te
hebben. HORATIUS, Epistolae I, 14, 36.
Motto van de Camera Obscura.

Nec minor est virtus, quam quaerere, parta tueri.
Het verkregene te bewaren is geen geringere verdienste dan het te verkrijgen.
OVIDIUS, Ars amatoria 2, 13.

Nec mora, nec requies,
Zonder rust of duur. VERGILIUS, Georgica

3, no, Aeneis 5, 458, 12, 553.

Nec pluribus impar.
Ook tegen velen opgewassen.
Devies van honing Lodcwijk XIV van Frankrijk.

Nec plus ultra.
Tot hiertoe en niet verder. JOB 38 vers I1.

Nec quae praeteriit, iterum revocabitur unda,
Nec, quae praeteriit, hora redire potest.
Geen golf, die voorbij is, kan wederom teruggeroepen worden, geen uur, dat men
heeft laten voorbijgaan, kan terugkeeren. OVIDIUS, Ars amatoria 3, 63 sq.

Nec scire fas est omnia.
Het is niet goed (geoorloofd) alles te weten. HORATIUS, Carmina IV, 4, 22.

Nec semper feriet, quodcunque minabitur, arcus.
Geen boog treft altijd datgene, waarop hij gericht wordt. HORATIUS, Epistolae
ad Pisones 35o

Nec tellus eadem parit amnia.
Dezelfde grond brengt niet alles voort. De eene grond is meer voor dit, de andere
voor dat voortbrengsel geschikt. OVIDIUS, Metamorphoseon I, 757.
Zie ook het volgende citaat.

Nec vero terrae ferre omnes omnia possunt.
Maar alle gronden kunnen niet alles dragen. — De eene grond is hiervoor, de
andere daarvoor meer geschikt. VERGILIUS, Georgica 2, log.
Zie ook het voorgaande citaat

Neem alles aan; dat's 't beste deel
Ook finantidel. DE GENESTET, Leekedichtjes CIII. Vrome Raad.
Neem uw beddeken op en wandel.
Zie : Sta op, neem uw beddeken op en wandel.

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 doen). LA FONTAINE.
Fables IV, 5. L'Ane et le petit chien.
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Neglecta solent incendia sumere vires.

Een brand, waarop men geen acht slaat, grijpt om zich. HORATIUS, Epistolae, i, 18, 85.

Neglectis urenda filix innascitur agris.
Op verwaarloosde akkers schiet het varenkruid op, dat door vuur vernietigd moet
worden. HORATIUS, Satirae 1, 3, 37.

Ne Hercules quidem adversus duos.
Zelfs Hercules is niet tegen twee bestand.

Ne Jupiter quidem omnibus placet.
Zelfs Jupiter kan het niet alien naar den zin maken.

Nemo adeo ferus est, ut non mitescere possit,
Si modo culturae patientem commodet aurem.
Niemand is zoo ruw, dat zijn aard voor geen verzachting vatbaar is, indien hij
slechts geduldig het oar leent aan de beschaving (geduldig aan zijne beschaving
werkt). HORATIUS, Epistolae 1, 1, 39 sq.

Nemo ante mortem beatus.
Niemand is voor zijn dood gelukkig te achten.
Naar het Grieksch van SOLON (t
Herodotus I, 32.

559 v. Chr.) tot Croesus, volgens

Nemo judex (testis) idoneus in propria causa.
Niemand kan een goed rechter (getuige) zijn in zijn eigen zaak.

Nemo malus felix.
Geen slecht mensch is gelukkig. JUVENALIS, Satirae 4, 8.

Nemo mortalium omnibus horis sapit.
Geen mensch is altijd even verstandig. PIANIUS DE OUDERE, Historia naturalis 7,
40 (44 131.
Nemo repente fuit turpissimus.
Niemand bereikt op eens de hoogste trap der ondeugd. JUVENALIS, Satirae, 2, 83.

Nemo solus satis sapit.
Niemand heeft alleen verstand genoeg. — Er is niemand of hij kan raad gebruiken.
PLAUTUS, Miles gloriosus 3, 3, 12 (883).

Ne puero gladium (committe).
Geef geen zwaard aan een knaap. — Geef geen scherp mes aan een kind.

Neque semper arcum tendit Apollo.
Apollo houdt den boog niet altijd gespannen, d. w. z. om door zijne pijlen onheil
en verderf aan de menschen te zenden. Het beteekent dus, dat de menschen in
tegenspoed op voorspoed moeten hopen. HORATIUS, Carmina 2, 1o, 19 sq.
Men gebruikt het citaat echter thans in den zin van : leder heeft zijn
ontspanning noodig ; zelfs Apollo spant niet altijd den boog.

Ne quid detrimenti res publica capiat.
Zie : Videant consules, etc.

Ne quid nimis.
Niets te veel. Alles met mate. TERENTIUS, Andria I, r, 34.
Zie ook :

MOiv 4ay.
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Nervis alienis mobile lignum.
Een houten pop, bewogen door draden in de handen van anderen. (Ledepop,
marionet). HORATIUS, Satirae 2, 7, 82.

Nervus rerum.
De zenuw (De ziel) van alle dingen. (Het geld).
Zie oak: Naea Tali zee:mann,.

Nervus rerum gerendarum pecunia.
De zenuw (ziel) van alle ondernemingen (taken) is het geld.

Nescia mens hominum fati sortisque futurae,
Et servare modum rebus sublata secundis.
De geest des menschen is onbekend met zijn toekomstig lot, en weet, door den
voorspoed opgeblazen, geen maat to houden, VERG1LIUS, Aeneis 10, 501 sq.

Nescis quid vesper serus vehat.
Gij weet niet, wat de late avond brengen zal. — De toekomst is verborgen.
VARRO bij GELLIUS, Noctes Atticae 1, 22, 4, 13, I.

Nescis quid vesper vehat.
Gij weet niet, wat de avond brengen zal. — De toekomst is verborgen. MACROBIUS,
Saturnalia 1, 7, 1 2 ; 2, 8, 2.

Nescit vox missa reverti.
Het eens gesproken woord weet van geen terugkeer (is niet meer in onze macht).
HORATIUS, Epistola ad Pisones 390.

Ne scutica dignum horribili sectere flagello.
Vervolg iemand, die de karwats verdiend heeft, niet met de vreeselijke geeselroede. — Laat er overeenstemming bestaan tusschen misdaad en straf. HORATIUS,
Satirae I, 3, 119.

Ne sutor supra crepidam.
Schoenmaker, blijf bij je leest.
Letterlijk : Een schoenmaker (ga) niet buiten zijn leest, dat is: Hij houde
zich bij zijn vak. PLINIUS, Historia naturalis 35, 10 (36) § 85.
De schilder Apelles (356-308 v. Chr.) zou deze woorden tot een schoenmaker hebben gericht, die op een geschilderden schoen aanmerkingen
maakte, waarvan Apelles de juistheid erkende, maar wiens ongegronde
aanmerkingen op het been hem ergerden.

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. int wrack 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 zoo hevig, dat hij den dood in de vlammen zocht.

Niemand die zijne hand aan den ploeg slaat en ziet naar hetgeen
achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods. LUCAS 9 vers 62.
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Niemand is groot in de oogen van zijn kamerdienaar.
ANTIGONUS I, Koning van Macedonia, zeide, toen een dichter hem zoon
der zon 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. Hier te lande wordt
het veelal in het Fransch geciteerd.
Zie ook: Il faut etre biers hêros pour l'etre aux yeux de son valet de chambre.
Il n'y a point de heros pour les valets de chambre.
Nul n'est grand aux yeux de son valet de chambre (chambellan).

Niemand kan twee heeren dienen.
Niemand sterft van blijdschap.

MATTHEN

s6 vers 24. LUCAS i6 vers 13.

Zie : La joie fait peur.

Niemand wandelt ungestraft unter Palmen.
Niemand wandelt ongestraft onder palmen.
Zie : Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen.

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 I 86o, so, I2.) onder den volgenden vorm voor :
Der niuwe beseme kert vil wol 6 daz er stoubes werde vol, dat is :
De nieuwe bezem veegt zeer goed eer hij vol stof wordt. (i3 e eeuw.)

Nihil est ab omni parte beatum.
Niets is in elk opzicht gelukkig. — Geen vreugde is onverdeeld. — Er is niets
volmaakts onder de zon. HORATIUS, Carmina 2, i6, 27 sq.

Nihil probat, qui nimium probat.
Zie : Qui nimium probat, nihil probat.

Nil actum credens, dum quid superesset agendum.
Achtende niets gedaan te hebben, zoolang er nog iets te doen overig was.
LUCANUS, Pharsalia 2, 657.

Nil admirari prope est res una, Numici,
Solaque quae possit facere et servare beatum.
Niets bewonderen (d. w. z. inzien, dat niets op de wereld waard is er met hartstocht naar te streven) is wel het eenige. Numicius, wat iemand gelukkig kan
maken en doen blijven. — Vgl. CICERO. De OffiCiiS i, 20, 66, Tusculanae
disputationes 3, 14, 30. HORATIUS, Epistolae 1, 6, i sq.

Nil agit exemplum, litem quod lite resolvit.
Een voorbeeld, dat een zwarigheid door een zwarigheid oplost (dat voor de eene
zwarigheid een andere in de plaats stelt), beslist niets. HORATIUS, Satirae 2, 3, 103.

Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.
Zie : Hic mucus aheneus esto, etc.

Nil desperandum.
Men moet aan niets wanhopen. HORATIUS, Carmina I, 7, 27.
Zie ook : Dispereert niet.
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Nil ego contulerim jucundo sanus amico.
Zoolang ik gezond van zin ben zal niets mij boven het bezit van een pleizierigen
vriend gaan. HORATIUS, Satirae 1, 5, 44.

Nil magnum nisi bonum.
Niets is groot, als het niet tevens goed is.

Nil medium est.
Niemand houdt den middenweg. — Men vervalt licht in uitersten. HORATIUS,
Satirae I, 2, 28.

Nil mortalibus arduum est.
Niets is voor stervelingen te moeilijk. HORATIUS, Carmina I, 3, 37.

Nil novi sub sole.
Er is niets nieuws onder de zon. PREDIKER I, 9.

Nil prodest, quod non laedere possit idem.
Er is niets, dat voordeel brengt, of het kan tevens schade aanrichten. OVIDIUS,
Tristia 2, 266.

Nil scire tutissima fides.
Niets weten is het veiligste geloof.
Zinspreuk van Johan van Oldenbarneveldt.

Nil sine magno vita labore dedit mortalibus.
Het leven schonk den mensch niets zonder groote inspanning. HORATIUS,
Satirae I, 9, 59.

Nimia familiaritas parit contemptum.
Te groote gemeenzaamheid baart minachting.

Nimium ne crede colori.
Verwacht niet te veel van uw schoone kleur. — Dat is t. a. p. de beteekenis.
Men gebruikt het citaat echter in den zin van : Ga niet te zeer op het uiterlijk
af. Schijn bedriegt. VERGILIUS, Bucolica 2, 17.

Nimrod.
Naam van een geweldig jager. GENESIS 10 vers 9.

Nitimur in vetitum semper cupimusque negata.
Wij streven steeds naar het verbodene en wij begeeren hetgeen ons ontzegd is.
OVIDIUS, Amores III, 4, 17.

Nitor in adversum, nec me qui cetera vincit Impetus.
1k bied tegenstand, en het geweld, dat de rest medesleept, overwint mij niet.
OVIDIUS, Metamorphoseon libri 2, 72 sq.

Nobilitas sola est atque unica virtu%
De eenige adel, die er bestaat, is de deugd. JUVENALIS, Satirae, 8, 20.

Noblesse oblige.
Adeldom legt verplichtingen op.
(Devies van enkele adellijkq geslachten. — Titel van een bekenden
Duitschen roman van Friedrich Spielhagen.)
Pierre Marc Gaston Duc de Levis, Maximes et refiexions sur differents
sujets de morale et de politique, At ierne edition, Paris 5852, bladz. 23
en volgende.

Nocet emta dolore voluptas.
Lust, met smart gekocht schaadt. HORATIUS, Epistolae I, 2, 55.

Nocte latent mendae, vitioque ignoscitur omni.
Des nachts blijven de gebreken verborgen en vergeeft men elke fout.
donker zijn alle katten grauw. OVIDIUS, Ars amatoria, 1, 249.

In het

Nocturna versate manu, versate diurna.
Zie : Vos exemplaria Graeca, etc.

Nodum in scirpo quaerere.
Een knoop in een bier zoeken, d. w. z. zwarigheden zoeken, waar zij niet te vinden
zijn. — Spijkers op laag water zoeken. PLAUTUS, Menaechmi 2, I, 22(245)
TERENTIUS, Andria 5, 4, 38(941).

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.

TOLLENS,

Overwintering op Nova-Zembia, eerste regel.

Nolens volens.
Goedschiks of kwaadschiks.
Tegen wil en dank.

Noli me tangere.
Raak mij niet aan. JOHANNES 20 vers 17.

Noli turbare circulos meos.
Wisch mijne 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.
Persa 4. 4, 73 (622).
Deze uitdrukking wordt op dezelfde wijze gebruikt als ooze zegswijze:
„Hij draagt zijn naam terecht," bij voorbeeld bij een bakker, die
Bakker heet.

Naam en teeken (stemmen met elkaar overeen). PLAUTUS,

Nomina sunt odiosa.
Namen zijn hatelijk. Naar OVIDIUS, Heroides XIII, 54.

Non bene conveniunt nec in una sede morantur
lifajestas et amor.
Staatsie (Hoogheid) en liefde passen niet bij elkaar en verdragen elkaars nabijheid
niet. OVIDIUS, Metamorphoseon libri 2, 846 sq.

Non bis in idem (sc. inquiritur).
Er wordt niet tweemaal een onderzoek ingesteld naar een en dezelfde zaak.
Niemand kan voor een en dezelfde zaak tweemaal in staat van beschuldiging
gesteld worden.

Non constat,
Dat staat niet vast. Dat blijkt niet.
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Non cuivis homini contingit adire Corinthum.
Niet iedereen is zoo gelukkig Corinthe te kunnen bezoeken. (Corinthe was bekend
door de weelderige levenswijze zijner bewoners.) — De middelen van den een
laten meer toe dan die van den ander. HORATIUS, Epistolae I, 27, 36.

Non curator, qui curat.
Hij, die over allerlei dingen tobt, vindt geen genezing.
Opschrift op de Thermae Antoninianae, (de baden van keizer M. Aurelius
Antoninus, naar zijn Gallischen mantel Caracalla bijgenaamd, 211—
2 I n. Chr.

Non decet.
Dat is niet gepast.

Non dolet, Paete !
Zie: Paete, non dolet!

Nondum omnium dierum sol occidit.
Nog is aller dagen zon niet onder.

Ab urbe conditia XXXIX, 26,

Non eadem est aetas, non mens.
Leeftijd noch gemoedsgesteldheid is dezelfde als vroeger. HORATIUS, Epistolae

9.

T, 1, 4.

Non erat hic locus.
Zie: Sed nunc non, etc.

Non est ad astra mollis e terra via.
De weg van de aarde naar de sterren is niet zacht (gemakkelijk, effen). SENECA,
Hercules furens 437.

Non est lex aequior ulla,
Quam necis artifices arte perire sua.
Geen wet is billijker dan deze, dat zij, die het op eens anders ondergang toeleggen,
door hun eigen kunstgrepen ten verderve gaan. OVIDIUS, Ars Amatoria 655 sq.

Non est vivere sed valere vita.
Niet leven, maar gezond zijn, is leven. MARTIALIS, Epigrammata 6, 7o, 15

Non ex omni ligno debet Mercurius exsculpi.
Niet uit elk hout moet men een Mercurius houwen. Alle hout is geen timmerhout. APULFJUS, Apologia 43. (Naar PYTHAGORAS.)
Gewoonlijk citeert men : Non ex quovis ligno fit Mercurius.

Non ex quovis ligno fit Mercurius.
Niet uit elk stuk hout wordt een Mercurius gehouwen. Alle hout is geen timmerhout.
Zie ook : Non ex omni ligno debet Mercurius exsulpi.

Non facile est aequa commoda mente pati.
Zie : Luxuriant animi, etc.

Non ignara mali miseris succurrere disco.
Zelve niet onbekend met het ongeluk heb ik geleerd ongelukkigen bij te staan.
(Woorden van Dido tot Aeneas.) VERGILIUS, Aeneis I, 63o,

Non ille pro caris amicis
Aut patria timidus perire.
Hij deinst er niet voor terug voor zijn dierbare betrekkingen en zijn vaderland
te sneven. HORATIUS, Carmina 4, 9, 51 sq.
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Non multa, sed multum.
Zie : Multum, non multa.

Non nostrum tantas componere lites.

Niet aan ons staat het zulk een strijd te beslechten. VERGILIUS, Bucolica 3, 1o8.

Non numeranda sed ponderanda sunt argumenta.
Argumenten moeten niet geteld, maar gewogen worden. Het komt niet aan op
het getal, maar op de bewijskracht van argumenten.

Non olet.
(Geld) stinkt niet. (Hier : Geld verkregen uit belastingen op de wegruiming van faecalien.) VESPASIANUS volgens SUETONIUS, Vespasianus 23. CASSIUS Dio LXVI, 14.

Non omne licitum honestum.
Al wat vrij staat, staat daarom nog niet mooi.

Non omnes eadem mirantur amantque.
Niet alien bewonderen en beminnen hetzelfde. HORATIUS, Epistolae 2, 2, 58.

Non omnia possumus omnes.
Wij kunnen niet alien alles. LUCILIUS bij ,MACROBIUS, Saturnalia 6, 1, 35.
VERGILIUS, Bucolica 8, 63.

Non omnibus dormio.
Ik slaap niet voor alien. CICERO, Epistolae ad familiares 7, 24, I.
Zekere Maecenas (niet de tijdgenoot van Augustus) hield zich slapende,
terwijl zijn Bast het hof maakte aan zijn vrouw. Toen echter een
zijner slaven van de gelegenheid gebruik wilde maken om spijzen te
ontvreemden, sneed hij hem den pas of met bovenstaande uitdrukking.

Non omnis error stultitia dicenda est.
Niet elke fout is eene dornheid te noemen. CICERO, De divinatione 2, 43, 90.

Non omnis fert omnia tellus.
Alle grond draagt niet ailes. — De eene grond is hiervoor, de andere daarvoor
meer geschikt.
Deze spreuk is gevormd naar Nec vero terrae ferre omnes omnia
p o s s u n t. Zie aldaar.

Non omnis moriar.
1k zal niet geheel sterven. (Horatius zegt dit met het oog op de onsterfelijkheid
zijner gedichten.) HORATIUS, Carmina III, 3o, 6.

Non plus ultra.
Term, welke dient om den hoogsten graad eener hoedanigheid aan te wijzen.
Zie : Nec plus ultra.

Non possidentem multa vocaveris recte beatum.
Niet dengene, die veel bezit, zult gij met recht gelukkig noemen. HORATIUS,
Carmina IV, 9, 45.

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 i 86o aan
Napoleon III, die verlangde, dat hij de Romagna aan Victor Emanuel
zou afstaan en ook in de Encycliek van 19 Februari 186o.)
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Non quam diu, sed quam bene acta sit vita, refert.
Het komt er niet op aan hoe lang, maar hoe goed men geleefd heeft. SENECA,
Epistolae 77, 17.

Non refert quis sed quid dicam.
Het doet er niet toe, wie ik ben, die iets zeg, maar wat ik zeg.

Non scholae, sed vitae discimus.
Niet voor de school, maar voor 't leven leeren wij. Naar SENECA, Epistolae 106, r 1.
Seneca zegt afkeurender wijze : Non vitae, sed scholae.

Non semper Saturnalia erunt.
De Saturnalien duren niet eeuwig. — Het is niet alle dagen kermis. — Aan alie
pret komt een einde. SENECA, Apocolocyntosis 12.

Non,4 si male nunc, et olim sic erit.
Al gaat het nu slecht, daarom behoeft het in de toekomst nog niet zoo te zijn.
HORATIUS, Carmina II, 10, 17.

Non sine laude
Niet zonder lof.
VOOr de wet op 't Hooger Onderwijs van 1876 worden 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 cu rn
laud e, met den hoogsten lof. Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
worden ze nog gegeven.

Non sum, qualis exam.
1k ben niet meer, die ik (vroeger) was. HORATIUS, Carmina IV, r, 3.

Non tali auxilio nee defensoribus istis
Tempu eget.
Aan zulke hulp noch aan zulke verdedigers heeft de tijd behoefte. VERGILIUS,
Aeneis 2, 521.
Gewoonlijk citeert men slechts : Non tali auxilio. (Niet met zulk een
hulp, d. w. z. van zulk een hulp wensch ik verschoond te blijven.)

Non to corpus eras sine pectore.
Gij waart geen lichaam zonder ziel (geen mensch zonder hart). HORATIUS,
4, 6.
Epistolae,

Nonum prematur in annum.
Houd het (uw geschrift) tot het negende jaar terug. — Overhaast u niet met de
uitgave van een geschrift. HORATIUS, Epistolae ad Pisones 389.

Non videmus manticae quod in tergo est.
Het deel van den ransel, dat op onzen rug hangt, zien wij niet. — leder is blind
voor zijn eigen gebreken. CATULLUS, Carmina 22, 2r, vgl PHAEDRUS, Fabulae 4, 9.
mantica of dubbele ransel bestond uit twee aan elkaar bevestigde
zakken, waarvan de eene op den rug, de andere op de borst hing.)

Non volat in buccas assa columba teas.
Er vliegt geen gebraden duif in uwe monden.

Nood breekt wet,
Zie: De nood breeckt wet.

145

Nosce te ipsum.
Ken u zelven. THALES ? CHILON ?
(Opschrift op den tempel te Delphi.)
Zie ook : Tvifrac 6Ecevr6v.

Nos poma notamus.
Wij appelen zwemmen. (Deze uitdrukking wordt gebruikt om onbeteekenende menschen
aan te duiden, die een hooge borst zetten en zich wonder veel verbeelden.)

Nos numerus sumus et fruges consumere nati.
Wij zijn een bloot cijfer en geboren om de vruchten des velds te verteren. — Wij
vormen een massa leegloopers of dagdieven, waarvan de een ongeveer zooveel
waard is, als de ander (en die alleen door hun getal, niet door hun gehalte iets
te beteekenen hebben).

Nos quoque fioruimis, sed fibs erat ille caducus.
Ook wij hebben gebloeid, doch onze bloem is afgevallen. OVIDIUS, Tristia 5, 8,

19.

Not enjoyment, and not sorrow,
Is our destined end or way,
But to act, that each to-morrow
Finds us farther than to-day.
Genot noch smart
Voert ons naar 't doel van 't leven,
Maar werkzaamheid, zoodat elke volgende dag
Ons verder vindt dan de vorige. LONGFELLOW, A psalm of life.

Nourri dans le serail, Yen connais les detours.
Daar ik in 't serail ben grootgebracht, ben ik er door en door mee bekend.
, RA CINE, Bajazet 4. 7.

Nous avons change tout cela.

Wij hebben dat alles veranderd. MOLIERE, Le mêdecin malgrê 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 5den Juni , r830. —
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 rassembler partout
ou les circonstances l'exigeront, jusqu'a ce que la constitution du
royaume soit etablie et affermie sur des fondements solides.
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.
Gevleugelde woorden.

in.
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Nulla dies sine linea.
Geen dag zonder penseelstreek. Vandaar in 't algemeen: Geen dag ga ongebruikt
voorbij.
Stelregel van den schilder Apelles.

Nulla est sincera voluptas.
Geen genot is onvermengd. OVIDIUS, Metamorphoseon libri 7, 453.

Nulla fere causa est, in qua non femina litem moverit.
Er is bijna geen twistzaak, of een vrouw heeft haar aanhangig gemaakt (is er de
schuld van). JUVENALIS, Satirae 6, 242 sq.

Nulla pallescere culpa.
Zie: Hic murus aheneus esto, etc.

Nulla regula sine exceptione.
Geen regel zonder uitzondering.

Nulla salus bello, pacem te poscimus omnes.
Er is geen heil in den oorlog, wij smeeken u alien om den vrede. VERGILIUS,
Aeneis II, 362, vgl. 399.

Nulla unquam de morte hominis cunctatio longa est.
Geen uitstel is ooit te lang, zoo het 't leven van een mensch geldt. JUVENALIS,
Satirae 6, 22 t.

Nullis amor est medicabilis herbis.
De liefde is door geen kruid te genezen. — Voor de liefde is geen kruid gewassen.
OVIDIUS, Metamorphoseon libri 1, 523.

Nullius addictus jurare in verba magistri.
Niet gebonden (Mij niet verplicht achtende) te zweren bij de woorden van eenigen
meester. HORATIUS, Epistolae 1, T, 14.

Nullum est jam dictum, quod non sit dictum prius.
Er is geen gezegde meer (Er kan niets meer gezegd worden), dat al niet vroeger
gezegd is. TERENTI US, Eunuchus, Prologus 41.

Nullum est sine nomine saxum.
Er is geen rots of hij draagt een naam (naar de een of andere bekende persoonlijkheid, enz.). — Er is sprake van de plaats, waar Troje stood. LUCANUS,
Pharsalia 9, 973.

Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit.
Geen groote geest was er ooit zonder eenige bijmenging (zonder eenigen zweem),
van waanzin. SENECA, De tranquillitate animi 15, 16.

Nullus ad amissas ibit amicus opes.
Zie : Horrea formicae, etc.

Nullus agenti dies longus est.
Geen dag is lang voor iemand, die werkt. SENECA, Epistolae 122, 4.

Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit.
(Dicere etiam solebat (Plinius Major) nullum esse librum tam malum, ut non aliqua
parte prodesset.) — Geen boek is zoo slecht, of men kan er wat uit leeren.
PLINIUS DE JONGERE, Epistolae 3, 5, Do.
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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, Reflexion

VIM
Nul n'est grand aux yeux de son valet de chambre (chambellan.)
Niemand is groot in de oogen van zijn kamerdienaar.
In dezen vorm wordt dit citaat, dat men in allerlei vormen en talen ontmoet, hier te laude het meest gebruikt.
Zie ook : Il faut etre bien heros pour l'etre aux yeux de son valet de chambre.
Il n'y a point de hêros pour les valets de chambre.
Niemand is groot in de oogen van zijn kamerdienaar.

Numero deus impare gaudet.

Het oneven getal is geliefd bij de godheid. — Denk b ey. aan de 3 Gratien, de
3 Parcen, de 3 koppen van Cerberus, enz. — Alle goede dingen bestaan in
drieen. VERGILIUS, Bucolica 8, 75, Ciris 373.

Nunc ant nunquam.
Nu of nooit.
Motto op de vaandels van Lodewijk van Nassau in den slag bij
Heiligerlee in 1568.
Zie ook: Recuperare aut mori.

Nunc est bibendum.

Nu is het tijd voor een feestdronk. HORATIUS, Carmina 1, 37, I.

Nunc ipsa vocat res.

Nu noodigt de gelegenheid zelve ons uit. — Nu is het tijd zijn slag te slaan.
VERGILIUS, Aeneis 9, 32o.

Nunc patimur longae pacis mala; saevior armis
Luxuria incubuit victumque ulciscitur orbem.
Nu ondervinden wij de nadeelen van een langdurigen vrede; de weelde, erger dan
de oorlog, doet thans hare macht gevoelen en wreekt zich op de door Naar
overwonnen wereld. JUVENALIS, Satirae 6, 292 sq.

Nun danket alle Gott.

Eerste regel van een in 1634 door Martin Rinckhardt gedicht kerklied.
JESUS SIRACH 50, 24.

Nun muss sich alles, alles wenden.

Nu moet alles, alles antlers worden. UHLAND, Fruhlingsglaube, Friihlingslieder 2.

Nur der Lump ist bescheiden.
Zie: Nur die Lumpe sind bescheiden.

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der taglich sie erorbern muss.
Slechts hij verdient de vrijheid en het leven,
Die ze dagelijks moet veroveren. GOETHE, Faust II, 5 Akt. Grosser Vorhof des
Palastes.

Nur die Lumpe sind bescheiden.

Slechts kinkels zijn bescheiden. GOETHE, Rechenschaft.
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Nu rust, wiens lust en vreugd was deugd,
En 't waar hoe zwaar 't ook viel;
Nog sticht zijn dicht•geschrijf, maar 't lijf,
Hier bleef 't, God heeft de ziel. H. L. SPIEGHEL, Grafschrift op Dirk
Volkertz. Coornhert.

Nusquam perveniet, qui quot videt sequitur Galles.
Iemand, die alle voetpaden, welke hij ziet, inslaat, komt nooit, waar hij wezen wil.

Nusquam tuta fides.
Er bestaat geen trouw, waarop men zich met zekerheid verlaten kan. VERGILIUS,
Aeneis 4, 373.

Obrepit non intellecta senectus.
Ongemerkt besluipt ons de ouderdom. JUVENALIS, Satirae 9, 129.

Obscuris vera involvens.
De waarheid in duistere (woorden) hullende. (Van de Sibylle te Cumae.) VERGILIUS,
Aeneis 6, i oo.

Obsequium amicos, veritas odium parit.

Inschikkelijkheid schenkt vrienden, waarheid maakt vijanden. TERENTIUS, Andria 1,
I, 41(68).

Obstipui steteruntque comae et vox faucibus haesit.
Ik ontstelde, mijne haren rezen te berge, en de stem stokte mij in de keel.
VERGILIUS, Aenets 2, 774, 3, 48.
Vergelijk : Arrectaeque horrore comae, etc.

Occasio facit furem.
De gelegenheid maakt den dief.

Occidit miseros crambe repetita magistros,
De opgewarmde kool (De eeuwigdurende herhaling van dezelfde zaken) doet de
rampzalige meesters sterven van verveling. JUVENALIS, Satirae 7, 154.

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.
Deze regels schijnen ontleend te zijn aan een nu nog in Denemarken zeer
in zwang zijnd spreekwoord, luidende : Smaa Born traeder Moderne
paa Forklaedet, de store traeder hende paa Hjaertet. (Kleine kinderen
treden de moeder op den schoot, de groote treden haar op het hart.)
Ook in Frankrijk was de uitdrukking niet onbekend, want in La Lecture II,
blz. ioi, zegt een boer uit Pont Audemer: Quand les enfants sont
petits, ils vous marchon' su' 1' pied ; quand ils sont grands, ils vous
marchon' su' 1' cceur. (Wanneer de kinderen klein zijn, trappen zij u
op den voet ; wanneer zij groot zijn, trappen zij u op het hart.)

O cives, cives, quaerenda pecunia primumst.

O burgers, burgers, geld is nummer een. HORATIUS, Epistolae 1, 1, 53.

O dass sie ewig griinen bliebe,
Die scheme Zeit der jungen Liebe.
O dat hij eeuwig groen mocht blijven,
Die schoone tijd der jonge liefde. SCHILLER, Das Lied von der Glocke.

149
Oderint, dum metuant.
Laat men mij haten, zoo men mij maar vreest. Lijfspreuk van CALIGULA volgens
SUETONIUS, Vita Caligulae 30.

Odero, si potero, si non, invitus amabo.
Indien ik kan, zal ik haten, zoo niet, mijns ondanks beminnen. OVIDIUS,
Amores 3, II, 35.

Oderunt hilarem tristes, tristemque jocosi.
De somberen haten den vroolijke en de vroolijke den sombere. HORATIUS,
Epistolae I, 18, 89.

Oderunt peccare boni virtutis amore.

De goeden haten de zonde uit liefde tot de deugd. HGRATIUS, Epistolae I, 16,

52.

Odi profanum vulgus et arceo.
Ik haat het niet-ingewijde yolk en weer het af. (Profanum vulgus is eigenlijk het
yolk, dat niet in den dienst der Muzen is ingewijd, dus het yolk zonder hoogere
beschaving). HORATIUS, Carmina III, 1, I.

0! dierbaar perk van drie tot zeven jaren,
Als ieder voorwerp 't oog bekoort, het harte streelt,
Och, of ze zonder einde waren,
Als alles lacht, als alles speelt !
W. VAN HAREN, Het menschelijk 'even.
O eeuwighe eer van Reighersbergh.
Zie : Een vrou is duizent mannen t' ergh.

O fortunatos nimium, sua si bona norint,
Agricolas!
O landlieden, meer dan gelukkig, zoo gij uw goederen kent (op den rechten prijs
weet to schatten). VERGILIUS, Georgica 2, 458 sq.

O God, onze God ! hoe gevierd is Uw naam!
Heel d'aard' roept U nit 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.
Ohe ! jam satis est.
Hei! het is al genoeg. HORATIUS, Satirae 1, 5, 12 sq. e. e.
O imitatores, servum pecus.
0 navolgers, slavenras ! (Horatius heeft letterkundige navolgers op het oog). HORATIUS,
Epistolae I, 19, 19.

O Hemel, sta ons by, dit is een mislijck teecken.
Zie : 0 Jesus, sta ons by.

O Jesus, sta ons by, dit is een mislijck teecken,

VONDEL, Gysbrecht

van Aemstel 2.

O kersnacht, schooner dan de daegen!
Hoe kan Herodes 't licht verdraegen,
Dat in uw duysternisse blinckt. VONDEL, Gysbrecht van Aemstel 3.
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O land van mest en mist, van vuilen, kouden regen,
Doorsijperd stukske grond, vol killen dauw en damp,
Vol vuns, onpeilbaar silk en ondoorwaadbre wegen,
Vol jicht en parapluies, vol kiespjn en vol kramp ! DE GENESTET, Boutade.
O lepidum caput!
0, fijn vernuft ! Aardige kerel! enz. Tegenwoordig in ironischen zin gebruikt.
PLAUTUS. Miles gloriosus 3, I, 130(725) e. e.

Oleum et operam perdidi.
Ik heb olie (bij mijn nachtelijken arbeid) en moeite verloren. 1k heb mij te vergeefs
kosten en moeite getroost. PLAUTUS, Poenulus I, 2, I I 9.

O lieb', so lang du lieben kannst.
O bemin, zoo lang ge beminnen hint. FERDINAND FREILIGRATH, Der Liebe Dauer.

Olim meminisse juvabit.
Zie : Forson et haec, etc.

O major tandem parcas, insane, minori.
O grootere dwaas, verschoon den kleineren. HORATIUS, Satirae 2, 3, 326.

Om de minne van de smeer
Leckt de kat de kandeleer. CATs, Spiegel van den ouden ende nieuwen tijt I.
O mihi praetiritos referat si Jupiter annos!
Mocht Jupiter mij de vervlogen jaren teruggeven ! VERGILIUS, Aeneis VIII, 56o.
Titel van een gedicht van Beets. (Zie : Mocht ik nog eens mijn Leven
Overleven.)

O mijn ziel, wat buigt ge u neder?
Waartoe zijt ge in mij ontrust? PSALM 42 vers 3.
Omina suet aliquid.
Voorteekens (voorgevoelens) bedriegen niet. OVIDIUS, Amores 1, 12, 3.

O miseras hominum mentes, o pectora caeca!
O rampzalige menschenzielen, o verblinde gemoederen! LUCRETIUS, De rerum
natura 2, 14.

Omne animi vitium tanto conspectius in se
Crimen habet, quanto major, qui peccat, habetur.
Elke zonde valt te meer in het oog en wordt te meer ais schuld aangerekend,
naarmate hij, die zondigt, in hooger aanzien staat. JUVENALIS, Satirae 8, 140 sq.

Omne genus scripti gravitate tragoedia vincit.
Het treurspel overtreft elke andere dichtsoort door verheven ernst. OVIDIUS,
Tristia 2, 381.
Hoe hoogh men drave in stijl en toon,
Het Treurspel spant alleen de kroon. VONDEL.

Omne in praecipiti vitium stetit.
Zie : Nil erit ulterius, etc.

Omnem crede diem tibi diluxisse supremum:
Grata superveniet, quae non sperabitur hora.
Beschouw elken dag, die voor u aanbreekt, als den laatsten; het uur, waarop gij
niet gehoopt hebt, zal u eerie welkome verrassing zijn. HORATIUS, Epistolae I, 4, 13.
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Omne nimium naturae inimicum.
Alle overdrijving is vijandig aan de natuur.

Omne nimium nocet.
Alle overdrijving schaadt.

Omne nimium vertitur in vitium.
Alle overdrijving is verkeerd.

Omne principium grave.
Alle begin is moeielijk.

Omne rarum carom.
Alles, wat zeldzaam is, is duur.

Omnes eodem cogimur.

Wij worden alien naar een en hetzelfde doel gedreven. — Het graf maakt alles
gelijk. HORATIUS, Carmina 2, 3, 25.

Omne simile claudicat.
Elke vergelijking gaat mank.
Zie : Omnis comparatio claudicat.

Omne solum forti patria est.

Den wakkere is elke grond ten vaderland. OVIDIUS, Fasti

1,

493.

Omnes sibi melius esse malunt, quam alteri.
(Verum illud verbum est, vulgo quod dici solet, omnes, sibi mane melius esse
quam alteri.) leder wil liever dat het hem, dan een ander goed gaat. — Het
hemd is nader dan de rok. — leder is zichzelf het naast. TERENTIUS,
Andria 2, 5, 16 (427).

Omnes una manet nox.

Allen wacht ben en dezelfde nacht. — Het graf maakt alles gelijk. HORATIUS,
Carmina, I, 28, 15.

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 poetica, vers 343.

Omnia conando docilis solertia vincit.
Schranderheid met leerzaamheid gepaard komt door inspanning alles to boven.
MANILIUS, Astronomica 1, 95.

Omnia fert aetas, animum quoque.

De tijd rooft alles, ook de krachten van den geest. VERGILIUS, Bucolica 9, 51.

Omnia jam fiunt, fieri quae posse negabam.

Allerlei dingen hebben er plaats, die ik nooit geloofd zou hebben, dat plaats
konden hebben, Ovmms, Tristia 1, 8, 7.

Omnia mea mecum porto.

Ik draag al 't mijne bij mij. BIAS volgens CICERO, Paradoxa Stoicorum I. I, 8.
SIMONIDES volgens PHAEDRUS, Fabulae 4, 21. STILPON volgens SENECA, De
Constantia sapientis 5 en 6, Epistolae 9, 15.
Dit woord is vooral bekend door den Wandsbecker Rote, die verscheen
onder den titel: Asmus omnia sua serum portans, d. i. Asmus, al
't zijne met zich dragende.
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Omnia non pariter rerum sunt omnibus apta.
Alles is niet gelijkelijk voor alien geschikt. PROPERTIUS, Elegiae 4, 8(9), 7(3, 9, 7).

Omnia sub leges mors vocat atra seas.
Zie : Fata manent omnes, etc.

Omnia vincit amor, et nos cedamus amori.

De liefde overwint alles, erkennen ook wij hare macht. VERGILIUS, Bucolica io, 69.
Het eerste gedeelte van het citaat Omnia vincit amor komt ook
voor Ciris 437.

Omnibus idem.
Voor alien dezelfde.

Omnis amans amens.
Zie : Amantes amentes.

Omnis comparatia claudicat.
Elke vergelijking gaat mark.

Omnis homo mendax.

Alle menschen zijn leugenaars. PSALM 116 vers 1 i.

On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
Zie : Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde.

Onderzoekt alle dingen, behoudt het goede. 1 THESSALONICENZEN 5 vers 2 I .
Ongeloovige Thomas. JOHANNES 20 vers 25.
Thomas wilde niet aan Jezus' opstanding uit den dood gelooven, eer hij
diens wonden betast had.

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.
Onkruid onder de tarwe. MATTHEtS 13 vers 24 tot 43.

On les aura.
Wij zullen ze krijgen (hebben).
De Fransche soldaten over de Duitschers in den oorlog van

'14—'18.

On ne badine pas avec l'amour.
Men schertst niet met de liefde. Liefde is geen speelgoed.
Titel van een tooneelstuk van Alfred de Musset, door wijlen Prof.
A. G. van Hamel in het Nederlandsch vertaald.

On ne peut contenter tout le monde et son pere.
Men kan niet iedereen tevreden stellen en zijn vader er bij. LA FONTAINE.
Fables III, I. Le meunier, son fils et Pane.
Bij La Fontaine luidt dit citaat aldus:
Parbieu ! dit le Meunier, est biers fou du cerveau
Qui pretend contenter tout le monde et son pêre.
(Verduiveld, zei de molenaar, die is wel gek,
Die iedereen en zijn vader er bij tevreden wil stellen.)
(Parbleu staat voor Parbleu.)
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On pense, on pense encore
A celle qu'on adore
Et l'on revient toujours
A ses premiers amours.
Men denkt, men denkt nog steeds
Aan haar, die men aanbidt
En men keert altijd terug
Tot zijn eerste liefde. ISOUAR.D ETIENNE, Joconde 3, I. (Opera, voor het eerst
in 1814 opgevoerd.)
Gewoonlijk citeert men alleen: On revient toujours a ses premiers amours.

On revient toujours a ses premiers amours.
Zie : On pense, on pense encore
A celle qu'on adore.

On se volt d'un autre cell qu'on ne volt 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 uit de dooden, en Christus
zal over u lichten. PAULUS aan de Efeziers 5 vers 14. EYANGELISCH
GEZANG 199 vers I.
Onze Noordsche Mei, helaas,
Is arm aan zonneschtn.
Zie : Doch onze Noordsche Mei, helms .. •

Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd.
Het Onze Vader. MATTHEUS 6 vers 9. LUKAS II vers 2.

Oogappel.
Zie : Iemand lief hebben als zijn oogappel.

Oogendienst. EFEZIERS 6 vers 6.
Oog om oog en tand om tand. EXODUS 21 vers 24. MATTHEUS 5 vers 38.
Ook de haren uws hoofds On alle geteld, MATTHEUS 1O vers 3o.
Ook ik ben schilder!
Zie: Anch'io sono pittore!

Oordeelt niet, opdat glj niet geoordeeld wordt. MATTHEUS 7 vers 5.
Op den berg des Heeren zal 't voorzien worden. GENESIS 22 vers 54.
Op een goudschaaltje wegen.
Zie: Zijne woorden op een goudschaaltje wegen.

Operi longo fas est obrepere somnum.
Het is to vergeven, zoo iemand bij een lang werk de slaap bekruipt (zoo in een
uitgebreid werk gedeelten voorkomen, die minder goed geslaagd zijn). HORATIUS,
Epistola ad Pisones 36o.

(0 Poezie,) hoe lien s is uw tred !
Waar gib de voeten zet,
Daar wassen lelien en geuren,
Een regenboog van schoone kleuren,
Een hartverkwikkend kruid. J. VAN DEN VONDEL, Koning David in
ballingschap, derde bedrijf, eerste reijzang van Levyten.
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Deze regels worden vaak ten onrechte voor verzen van J. A. Alberdingk
Thijm gehouden. De beide eerste woorden, ,0 Poezie", komen echter
bij Vondel niet voor. Bij Vondel zijn deze regels aan prinses Thamar,
dochter van koning David, gewijd. Men treft het citaat uitsluitend in
bovenstaanden vorm aan.

Oprecht gelijk de duiven.
Zie : Weest voorzichtig gelijk de slangen.

Optat ephippia bos piger, optat arare caballus.
De trage os heeft begeerte naar het zadel, het rijpaard naar den ploeg. — Niemand
is tevreden met wat hij heeft. H0RAT1US, Epistolae 1, 14, 43.

Optimi corruptio pessima.
Bederf van het beste is het ergste bederf.

Optimum condimentum fames.
Honger is de beste saus.

Optimum est aliens insania frui.
Het is het best partij te trekken van eens anders dwaasheid. — Die zich aan een
ander spiegelt, spiegelt zich zacht. PLINIUS DE OUDERE, Historia naturalis 18, 5, 31.

O quantum est in rebus inane!
O welk een ijdelheid komt er bij alles kijken! — Udelheid der ijdelheden. PERSIUS,
Satirae I, I.

Ora et labora.
Bid en werk.

Oratio pro domo,
Oratio 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 rus, quando ego te adspiciam?
O land, wanneer zal ik u aanschouwen ? HORATIUS, Satirae 2, 6, 6o.

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 hout op de vlammen wierp.
Waarschijnlijk is deze uitroep met 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.

Os homini sublime dedit, etc.
Zie : Pronaque cum spectent, etc.

O si sic omnia!
O indien alles zoo (geweest ware) ! — 0 indien hij zich in alles zoo gedragen had!
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O selig, o selig, ein Kind noch zu sein!

Hoe zalig, hoe zalig, een kind nog te zijn! ALBERT LORTZING, Zar und Zimmermann. (Opera).

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie gran sind deine Blatter!
O denneboom, o denneboom,
Hoe groen zijn uwe bladeren!
Uit het blijspel van L. SCHNEIDER, Der Kurmarker und die Picarde.

O tempora ! o mores!

O tijden! o zeden! CICERO, Orationes in Catilinam I, z, 2.

O terque quaterque beati!

O drie-, ja viermaal gelukzaligen ! VERGILIUS, Aeneis

I, 94.

Otia dant vitia.

Ledigheid baart zonde. — Ledigheid is des duivels oorkussen.

Otia si tollas, periere Cupidinis arcus.
Indien gij de ledigheid vliedt, heeft Cupido's boog zijn kracht verloren.
Remedia amoris 139.

Ovimus,

Otium cum dignitate.

Rust met waardigheid. CICERO, pro Sestio 45, 98.
Bij de Romeinen was
n e g o t i u m het werkzaam zijn in een of anderen tak van staatsdienst;
o t i u m het tegenovergestelde hiervan, het zich-teruggetrokken-hebben uit
den staatsdienst, het ambteloos leven;
o t i u m cum d i g n i t a t e, het ambteloos leven van iemand, die algemeen
geacht wordt.

Otium sine literis mors est.

Vrije tijd, zonder dat men zich met de een of andere studie bezig houdt, is de
dood. SENECA, Epistolae 82, 3.

O to natalis, multos celebrande per annos,
Candidior semper candidiorque veni.

0 is voor at in de plaats gesteld.) — Dat wij u, verjaardag, nog vele malen
mogen vieren en steeds vroolijker en gelukkiger mogen zien terugkomen.
TIBULLUS, Elegiae I, 7, 63 sq.

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

Ou est la femme?
Waar is de vrouw ?
Zie : Cherchez la femme.

Ofi pent on are mieux
Qu'au sein de sa famille?
Waar kan men beter zijn
Dan in den schoot van zijn gezin? MAR MONTEL, Lucile (Opera uit het jaar 1769) 4.
Deze woorden hebben een historische beteekenis gekregen, doordat zij
te Versailles, den 1 5 en Juli 1789, gebruikt zijn. De Restauratie stempelde ze tot een koningsgezind volkslied.
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0, wunderschOn ist Gottes Erde
Und Wert darauf vergniigt zu sein.
0, wonderschoon is Godes aarde
En waard daarop vergenoegd te zijn. L.

H. C. H6LTY,

Aufmunterung zur Freude.

O zarte Sehnsucht, susses Hoffen.
O teer verlangen, zoete hoop. SCHILLER, Das Lied von der Glocke.

O zoete bluf van 't eerst Latijn. DE GENESTET, 't Latijnsche school.
Paarlen voor de zwijnen werpen. MATTHEUS 7 vers 6.
Paete, non dolet!
Paetus, het doet geen pijn! PLINIUS de jongere, Epistolae III, i6, 6. MARTIALIS,
Epigrammata I, 14.
Woorden van Arria, de vrouw van Caeina Paetus, toen zij zich den dolk
in den boezem stak, hem uit de wond trok en daarna aan Paetus
overreikte met den heldhaftigen uitroep : „Paetus, het doet geen pijn!"
daarmede den wensch te kennen gevende dat ook hij zich dooden zou.

Padvinder.
Woord van Engelschen oorsprong. The Path-finder is de titel van een
roman van J. F. COOPER. In hedendaagsch Engelsch is een padvinder
a boy-scout.

Pallida morn aequo pulsat pede pauperum tabernas
Regumque turres.
De bleeke dood klopt zonder onderscheid aan de hutten der armen en de burchten
der koningen. HORATIUS, Carmina I, 4, 13 sq.

Palmam qui meruit, ferat.
Die den palmitak (der overwinning, enz.) verdiend heeft, drage hem. — Eere,
wien eere toekomt.

Palma sub pondere crescit.
De palmboom groeit tegen de verdrukking in.
Devies van Koningin Emma der Nederlanden, geb. Prinses van Waldeck
en Pyrmon t.

Panditur ad nullas janua nigra preces.

Voor geene beden opent zich de zwarte (sombere) poort. PROPERTIUS, Elegiae 5(4), 1 1, 2.

Pandora.
Zie: Doos van Pandora.

Panem et circenses.
Brood en schouwspelen in den circus.
Volgens JUVENALIS, 10, 81 verlangden de Romeinen in den Keizerstijd
anders niet dan brood en schouwspelen.

Panische schrik.
Aldus genoemd naar Pan, zoon van Hermes (Mercurius) of van Zeus
(Jupiter), den Griekschen veld-, bosch- en herdersgod, met bokspooten
en ruige haren, wiens plotselinge verscbijning dikwijls schrik veroorzaakte.
Zie ook Ilainxbg cp6Pog.
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Pappenheimer.
Zie : Daran erkenn' ich meine Pappenheimer.

Parcere subjectis et debellare superbos.
Hen, die zich onderwerpen, met verschooning behandelen, en de hoovaardigen tot
onderwerping noodzaken. VERGILIUS, Aeneis 6, 853.

Par droit de conqueste et par droit de naissance.
Zie : Et par droit de conqueste et par droit de naissance.

Pares cum paribus facillime congregantur.
Gelijke grootheden laten zich het gemakkelijkst verbinden. — Soort zoekt soort.
CICERO, De senectute 3, 7.

Paria paribus respondere.
Gelijk met gelijk beantwoorden of vergelden. — Oog om oog, tand om tand.
CICERO, Epistolae ad Atticum 6, 1, 22 e. e.

Paris vaut bien une messe.
Parijs is wel een mis waard.
Woorden van Hendrik IV, koning van Frankrijk, toen hij in 1593 van
het Protestantisme tot het Catholicisme overging, waarna de stad Parijs
hem hare poorten opende.

Par nobile fratum.
Een edel broederpaar. (Wordt vaak ironisch gebruikt.) HORATIUS, Satirae II, 3, 243.

Par pari respondere.
Gelijk met gelijk beantwoorden of vergelden. — Oog om oog, tand om tand.
PLAUTUS, Mercator 3, 4, 44(621) e. e.

Pars sanitatis velle sanari fuit,
Genezen to willen worden is een deel der genezing. SENECA, Phaedra 254.

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.
De bergen zijn in barensnood; een belachelijk muisje zal geboren worden. (De
beteekenis is dezelfde als van de Hollandsche zegswijze: Veel geschreeuw en
weinig wol.) HORATIUS, Epistola ad Pisones 139.
Zie ook: Phaedrus, Fabulae IV, 22.
La Fontaine, Fables V, I0. La montagne qui accouche.

Parva leves capiunt animos.
Door kleinigheden wint men luchthartige gemoederen voor zich. OVIDIUS, Ars
amatoria I, 159.

Parva saepe scintilla contemta magnum excitavit incendium.
Dikwijls heeft een kleine vonk veronachtzaamd een grooten brand verwekt. —
Een kleine vonk kan een grooten brand veroorzaken. CURTIUS, Historiae
Alexandri Magni 6, 3, 8.

Parvo fames constat, magno fastidium.
Honger kost weinig, kieskeurigheid veel. SENECA, Epistolae 17, 3.

Parvum parva decent.
Den kleine voegt het kleine, — Men moet de tering naar de nering zetten.
HORATIUS, Epistolae I, 7, 44.

Parvum servabis, donec majora parabis.
Men moet het kleine bewaren, tot men het grootere heeft. — Men moet geen
oude schoenen wegwerpen, voor men nieuwe heeft.
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Pascitur in vivis livor, post fata quiescit.
De nijd knaagt aan de levenden, na hun dood komt hij tot rust (met hun dood
eindigt hij.) OVIDIUS, Amores I, 15, 39.

Pas trop de zele!
Niet al te ijverig! TALLEYRAND, (Niet historisch bewezen.)

Pater, peccavi.
Vader, ik heb gezondigd. LUCAS 15 vers 18 en 21.

Patience et innocence.
Devies van Graaf Lodewijk van Nassau, den broeder van Willem den
Zwijger.

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, 11 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 conscriptia, uit Welke woorden de uitdrukking patres conscrtie is ontstaan.

Patriae quis exsul se quoque fugit?
Wie, die balling was van zijn vaderland, is ook zich zelven ontvlucht? HORATIUS,
Carmina II, 16, I9.

Patria est, ubicunque est bene.
Het vaderland is daar, waar men het goed heeft. Incertus poeta. CICERO, Tusculanle disputationes V, 37, io8.
Zie ook : Ubi bene, ibi patria.

Paucorum hominum.
Van weinige menschen d. i. voor weinige menschen geschikt, b. v. van een boek.
dat slcehts door weinigen genoten kan worden, enz. HORATIUS, Satirae 1, 9, 4.

Paulatim longius itur.
Allengs (ongemerkt) komt men verder.

Paulo majora canamus.
Zie : Sicelides Musae, etc.

Pauper enim non est, cui rerum suppetit usus.
Hij toch is niet arm, wien het noodzakelijke levensonderhoud genoeg is. HORATIUS,
Epistolae 1, 12, 4.

Pauperis est numerare pecus.

Zijn vee te tellen is het werk van een arme. 0 VIDIUS, Metamorphoseon libri 13, 824.

Pauper ubique jacet.
De arme is nergens in tel. OVIDIUS, Fasti, 1, 218.

Pax intrantibus!
Vrede zij den binnenkomenden!
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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.

Pectus facit theologum.
Het hart maakt den godgeleerde.
Bekende uitspraak van den theoloog Neander.

Pecunia nervus belli.
Het geld is de zenuw van den oorlog. CICERO, Orationes Philippicae V, 2,

5.

Pegasus.
Zie : den Pegasus bestijgen.

Per angusta ad augusta.
Door den nood tot aanzien. Van het kruis naar de kroon.
Zie ook het volgende citaat.

Per ardua ad astra.
Door moeilijkheden tot de sterren (tot het hoogste). Door lijden tot verblijden.
Zie ook het volgende citaat.

Per aspera ad astra.
Langs ruwe paden tot de sterren. Door lijden tot verblijden.
Zie ook: Non est ad astra mollis e terris via.
Sic itur ad astra.

Percontatorem fugito, nam garrulus idemst.
Ontwijk een uitvrager, want hij is ook een uitflapper. HORATIUS, Epistolae 1, 18, 69.

Pereant amici, dum inimici una intercidant!
Onze vrienden mogen te gronde gaan, zoo ooze vijanden maar tegelijk met hen
vernietigd worden. Incertus poeta bij CICERO, Oratio pro rege Dejotaro 9, 25.
(Naar het Grieksch).

Pereant, qui ante nos nostra dixerunt.
Zij, die vOcir ons het ooze gezegd (onze wijsheid reeds verkondigd) hebben, mogen
naar den duivel loopen.

Perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim.

Duld en draag, dit lijden zal u eens tot voordeel zijn. Vgl. Tristia 5, I I, 7, Perfer
et obdura, multo graviora tulisti, en Ars amatoria 2, 178, Perfer et obdura.
OVIDIUS, Amores 3, II, 7.

Perflant altissima venti.
Zie : Ima tenent pacem, etc.

Periculum in mora.
Het is gevaarlijk te talmen. Uitstel is gevaarlijk. Naar Livius, X XXVIII, 25. 13.
Dit citaat is een middeleeuwsche rechtsterm, die den grond behelsde voor
het haastig instellen eener gerechtelijke vervolging.
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Perinde ac cadaver.
Evenals een lijk.
Spreekwijze, gebruikt om de volmaakte gehoorzaamheid aan te duiden,
die een kloosterling moet beoefenen.
De uitdrukking wordt gewoonlijk aan Ignatius de Loyola, den stichter
van de orde der Jezuleten (t 1556) toegeschreven, die ze op zijn sterfbed zou hebben geuit. Ze wordt echter reeds gebruikt en verklaard
door den H. Franciscus van Assisi (t 1226). Zie: Thomas de Celano,
Vita 2 a S. Francisci II, I x2.
De grondidee komt reeds voor bij Joannes Climacus (t omstreeks 60o),
die de gehoorzaamheid „het graf van den wil" noemt. Zie : Stimmen
aus Maria-Laach, XXXIII, blz. 283, Anm. z, Freiburg 1887.

Periturae parcere chartae.
Het papier, dat verspild zou worden, sparen. Zijn waardeloos geschrijf voor zich
houden. JUVENALIS, Satirae 1, 18.

Permitte divis cetera.
Geef het overige den goden over. Doe uw plicht en geef het verder over. HORATIUS,
Carmina I, 9, 9.

Per pedes apostolorum.

Met de voeten der apostelen. Te voet. MATTHEUS I0 vers 5 tot 15.

Per risum multum debes cognoscere stultum.
Aan het uitbundige lachen kent men den dwaas.

Per varios casus, per tot discrimina rerum
Tendimus in Latium,
Door verschillende lotwisselingen, door zoovele gevaren banen wij ons den weg
naar Latium. VERGILIUS, Aeneis 1, 204 sq.

Pessima sit, nulli non sua forma placet.
Geene vrouw, al is zij nog zoo leelijk, vindt zichzelve leelijk.

OVIDIUS, Ars

amatoria I, 614.

Petit poisson deviendra grand,
Pour vu 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.

Philosophus non curat.
Een wijsgeer telt dat niet (verheft zich daarboven).

Pia desideria.
Vrome wenschen.
Titel van een geschrift van den Jezuiet Hermann Hugo, in 1627 te
Antwerpen verschenen.

Pia fraus.
Een vroom bedrog. OVIDIUS, Metamorphoseon IX, 71I.
(Vooral gebruikt ten aanzien van boeken, die waarschijnlijk niet geschreven
zijn door hen, die als schrijver worden opgegeven.)
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Pia vota.
Vrome wenschen.
(d. i. wenschen, die niet worden vervuid.)

Pictoribus atque poetis.
Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas.
Aan schilders en dichters is te recht altijd de meest mogelijke vrijheid toegekend
in het kiezen van hun onderwerp. HORATIUS, Epistolae ad Pisones 9 sq.

Pietje! zoo gij niet wilt deugen
Dan verschjjnt de zwarte man.
Klaasje, foei, 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.

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 429-348
vOOr Chr. te Athene.)

Plenus venter nan studet libenter.
Een voile maag studeert niet graag. Met een voile maag kan men niet goed studeeren.

Ploratur lacrimis amissa pecunia veris.

Het verlies van geld wordt met oprechte tranen beweend. JUVENALIS, Satirae 13, 134.

Ploravere suis non respondere favorem
Speratum meritis.
Zij klaagden er over, dat hun voor hunne verdiensten niet de dankbaarheid
betoond werd, die er aan beantwoordde, en waarop zij gehoopt hadden. HORATIUS,
Epistolae 2, I, 9 sq.

Plures amicos mensa quam wens concipit.
De tafel verwerft zich meer vrienden dan het hart. PUBLILIUS SYRUS, Sententiae.

Plurima vota valent.
Stemmenmeerderheid beslist.

Plures est oculatus testis unus, quam auriti decem.
Een ooggetuige is meer waard dan tien van hooren zeggen. PLAUTUS, Truculentus 2, 6, 8(484).

Plus fait douceur que violence.

Met zachtheid komt men verder dan met geweld. LA FONTAINE, Fables VI, 3.
Phèbus et Boree.

Plus potest, qui plus valet.
Die meer macht heeft, vermag ook meer. De sterkere behoudt de overhand.
PLAUTUS, Truculentus 4, 3, 38(802).

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 besiuiten, die zij nam, aanvankelijk une chambre introuvable, dat is een kamer, zooals er geene
te vinden is en later une chambre plus royaliste que le roi.
Gevleug;elde woorden.

II.
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Pluttit souffrir que mourir,
Vest la devise des hommes.
Liever lijden dan sterven
Is de leuze der menschen. LA FONTAINE I, 16. La mort et le !Acheron.

Podzie schuilt overal,
Overal, mill,. 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. RACINE, Plaideurs I, 1.
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 gunst niet vooraf eene fooi gegeven had.

Possunt, quia posse videntur.
Zij kunnen, wijl het schijnt, dat zij kunnen. VERGIL1US, Aeneis 5, 231.

Post coenam stabis seu (of vel) passus mille meabis.
Na den maaltijd moet men staan of een duizend schreden gaan (zijn rust nemen
of een kleine wandeling maken).

Post equitem sedet atra cura.
De zwarte (sombere) zorg zit achter den ruiter te paard. HORATIUS, Carmina III, 1,4o.

Post est occasio calva.
Zie : Fronte capillata, etc.

Post festum.
Na het feest. Als het te laat is. Naar PLATO, Gorgias 1, %cm iincv iorf-ig.

Post hoc, ergo propter hoc.
Daarna, derhalve daarom.
Deze uitdrukking wordt gewoonlijk gebruikt ten aanzien van de valschegevolgtrekking, 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 genot een einde. INCERTUS POETA, Anthologia
Latina 3. 146, 2.

Post nubila jubila.
Na de wolken (het lijden) het verblijden. Op regen volgt zonneschijn.

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 14e eeuw.)
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Postquam exempta fames et amor compresses edendi.
Nadat de honger gestild, nadat de eetlust bevredigd was. VERGILIUS, Aeneis 8, 184.

Post tenebras lux.
Na de duisternis het licht.
Zie ook : Post nubila lux.

Post verba verbera.
Na woorden slagen. Van woorden tot daden.

1Prachtig rijk van Insulinde, dat zich daar slingert om den evenaar,
als een gordel van smaragd. MULTATULI, Max Havelaar, laatste gedeelte.
Zie ook : Insulinde.

Practica est multiplex.
De praktijk is veelvuldig. Vele wegen leiden naar hetzelfde Joel.

Praeclara rare.
Het uitnemende is zeldzaam.

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, eo ipso, quod effigies
eorum non visebantur, d. i., maar Cassius en Brutus schitterden joist
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).

Praten als Brugman.
Zeer goed praten.
Johannes Brugman was een welbespraakt Nederlandsch kanselredenaar,
een Minderbroeder uit het Keulsche land, die in 1462 te Amsterdam
onder een grooten toeloop van yolk preekte.

Prjst vry den Nachtegael,
Als hij u menighmael
Verlust en schatert uyt:
Een zingend veedertje en een gewieckt geluit.
MARIA TESSELSCHADE VISS CHER, Onderscheyt tusschen een wilde en
een tamme zanghster.

Prima est haec ultio, quod se
Judice nemo nocens absolvitur.
De eerste straf is deze, dat geen schuldige voor zijn eigen rechtbank vrijgesproken
wordt. JUVENALIS, Satirae 13, 2 sq.

Primus inter pares.
De eerste onder zijns gelijken.

Principibus placuisse viris non ultima laus est.
Hoog aangeschreven te staan bij groote mannen is geen geringe lof. HORATIUS,
Epistolae I, 17, 35.
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Principiis obsta: sero medicina paratur,
Cum mala per longas convaluere moras.
Weersta de beginselen van het kwaad : het is te laat geneesmiddelen te bereiden,
indien het door lang uitstel in kracht is toegenomen. OVIDIUS, Rertedia
amoris 91.

Prior tempore, potior jure.
(Sicut prior es tempore, ita potior jure). — Eerder in tijd, meerder in recht. —
Die het eerst komt, maalt het eerst. Codex Justinianus 8, 17(18), 3(4).

Probitas laudatur et alget.
De deugd wordt geprezen en sterft van koude. — Men prijst de deugd, dock daar
laat men het dan ook bij. JUVENALIS, Satirae r, 74.

Pro captu lectoris habent sua fats libelli.
Geheel zooals de lezer ze vat, zoo hebben de boeken hun lot. TERENTIANUS
MAURUS, De litteris, syllabis et metris, 258.

Procul a Jove, procul a fulmine.
Ver van Jupiter (den bliksemslingeraar), ver van den bliksem.

Procul o, procul este, profani!
Wijkt verre, verre van hier, oningewijden ! VERGILIUS, Aeneis 6, 258.

Pro domo.
Zie : °ratio pro domo.

Profanum vulgus.
Het oningewijde, d. i. het niet in den dienst der Muzen ingewijde yolk, het onbeschaafde yolk. HoRATrus, Carmina 3, I, 1.

Profeten, die brood eten.
Valsche profeten. Naar Amos 7 vers 12.

Pro juventute.
Voor de jeugd.
Vereeniging in Juni 1896 te Amsterdam opgericht. Het doel is : het
verleenen van rechtsbijstand aan en het zorgdragen voor de opvoeding ,
van jeugdige misdadigers , het uitoefenen van toezicht, het verleenen
van stoffelijken en zedelijken steun, het bezorgen van plaatsing in
opvoedingsgestichten of in gezinnen, het behartigen der zedelijke en
maatschappelijke belangen der jeugdige personen, wier handelingen
hebben geleid of dreigen te leiden tot strafrechterlijk onderzoek of
vervolging.

Proles sine matre creata.
Een kind zonder moeder geboren. OVIDIUS, Metamorphoseon libri 2, 553.
(Motto van Montesquieu, Esprit des lois, om uit te drukken, dat dit
werk geheel oorspronkelijk is.)

Proletariers aller landen, vereenigt u!
Laatste woorden van Het Communistisch Manifest door KARL MARX en
FRIEDRICH ENGELS.

Promissum cadit in debitum.
Belofte maakt schuld.
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Pronaque cum spectent animalia cetera terrain,
Os homini sublime dedit, caelumque tueri
Jussit es erectos ad sidera tollere vultus.
En terwijl de overige dieren een ter aarde gebogen gestalte hebben, gaf zij (de
golheid) den mensch een opgerichte houding en deed hem ten hemel zien, zijn
blik verheffen tot de sterren. OVIDIUS, Metamorphoseon libri 1, 84 sqq.

Propria laus sordet.
Eigen lof is niets waard (stinkt).

Propter vitam vivendi perdere causas.
Zie Summum crede nefas, etc.

Protinus ad censum, de moribus ultima fiet
Quaestio.

De eerste vraag betreft het geld, de laatste het karakter. JUVENALIS, Satirae 3, 140 sq.

Proximus sum egomet mihi.

Ik ben mijzelf het naast. TERENTIUS, Andria IV, I, 12.
MULTATULI (E. Douwes
Dekker), Minnebrieven, blz. 18 en blz. 93, 5e druk.
Multatuli heeft aan zijne verachting voor „Publiek" — hij sprak bijna
nooit van het publiek — op onderscheidene plaatsen uiting gegeven.
Zie : Mr. C. A. Wienecke, Registers op de Ideen van Multatuli, 1902,
hi. 'so en 155.
Gewoonlijk citeert men alleen: Publiek, ik veracht u.

Publiek, ik veracht u met groote innigheid.

Pudet haec opprobria nobis
Et dici potuisse et non potuisse refelli.
Het is een schande, dat deze hoon tegen ons geuit en niet door ons weerlegd is
kunnen worden. OVIDIUS, Metamorphoseon libri I, 758 sq.

Pueri puerilia tractant.
Kinderen houden zich met kinderachtige dingen op (doen als kinderen).
Zie ook: Toen ik een kind was, sprak ik als een kind.

Pulchri studio.
Uit liefde tot het schoone.
Zinspreuk van eene bekende vereeniging van schilders te 's-Gravenhage.

Pulchrum est digito monstrari et dicier: hic est.
Het is schoon met den vinger aangewezen te worden, terwijI men zegt : daar gaat
hij, de groote man! PERSIUS, Satirae 1, 28.

Put money in thy purse!

Doe geld in uwe beurs ! Steek geld in je tasch ! SHAKESPEARE, Othello 1, 3.
De uitdrukking is in den vorm : Steek geld in je tasch I bijna een
spreekwoord geworden door den eigenaardigen klem, dien de bekende
acteur Veltman (1817-1907) in van Lenneps vertaling van Othello
op deze woorden wilt te leggen. Zie het artikel L. J. Veltman onder
de rubriek Het Tooneel van de hand van den bekenden tooneelcriticus
J. H. ROssing in het Nieuws van den Dag van Dinsdag 12 November
1907, 3e blad, bladz. I1.
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Quae laedunt oculum festinas demere; si quid

Est animum, differs curandi tempus in annum?

Wat uw oog bezeert, haast gij u te verwijderen ; en indien er jets is, dat aan
uw ziel knaagt, stelt gij den tijd der genezing jaar op jaar ult. HORATIUS,
Epistolae I, 2, 38 sq.

Quae nocent, docent.
Wat deert, leert. — Door schade wordt men wijs.

Qua flumen placidum est, forsan latet altius unda.
Waar de stroom effen is, is het water wellicht het diepst. — Stille waters
hebben diepe gronden. CATO PHILOSOPHUS, Disticha de moribus 4, 31.

Qualem commendes, etiam atque etiam aspice, ne mox
Incutiant aliena tibi peccata pudorem.
Zie nauwkeurig toe, wien gij aanbeveelt, opdat niet spoedig een antlers zonden
oorzaak van schaamte voor u zijn. HORATIUS, Epistolae 1, 18, 76 sq.

Qualis ab incepto processerit.
Zie: Serveteur ad imum, etc.

Qualis dominus, tails et servus.
Zoo heer, zoo knecht. PETRONIUS, Satirae c. 58.

Qualls rex, tails grex.

Zoo vorst, zoo yolk. — Zoo heer, zoo knecht.

Qualls vir. tails oratio.

Zooals de man is, zoo is zijn wijze van spreken. Elk vogeltje zingt zooals het
gebekt is. Naar CICERO, Tusculanae disputationes 5, 16, 47-

Quamcunque viam dederit fortuna, sequamur.
Volgen wij den weg, dien het noodlot ons wijst. VERGILIUS, Aeneis JO, 49.

Quam quisque norit artem in hac se exerceat.

leder beoefene de kunst, die hij verstaat. CICERO, Tusculanae disputationes I,
18, 41. (Naar ARISTOPHANES.)

Quam temere in nosmet legem sancimus iniquam.
Hoe lichtvaardig bekrachtigen wij tot ons eigen nadeel een onbillijke wet, of,
leggen wij een onbillijken maatstaf aan tot schade van onszelven, (daar men
met dien maatstaf dan wederkeerig ook ons meet). FIORATIUS, Satirae I, 3, 67.

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 teen hoop meer heeft,
Is 't levee een schande en de dood een plicht. VOLTAIRE, Tancrêcle 2, 8.

Quand on n'a pas ce qu'on aime, it faut aimer ce qu'on a.
Wanneer men niet datgene heeft, waarvan men houdt, moet men houden van
datgene, wat men heeft.

Quand on se fait entendre, on parle toujours bien.
Als men zich weet te doen verstaan, spreekt men altijd goed. Moi4RE, Les
femmes savantes 2, 6.

Quandoque bonus dormitat Homerus.

Ook de goede Homerus slaapt soms. HORATIUS, Epistola ad Pisones

359.
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Quantulacunque adeo est occasio, sufficit irae.
Ook de geringste aanleiding is voldoende om den toorn op te wekken. (van een
onverstandig mensch). JUVENALIS, Satirae 13, 183.

Quantum mutates ab illo (Hectore)!
Hoe is hij veranderd, vergeleken met Oren Hector), die hij vroeger was. VERGILIVS,
Aeneis II, 274.

Quantum quisque sua nummorum servat in arca,
Tantum habet et fidei.
Zooveel geld iemand in ziju kas heeft, zooveel invloed (beteekenis) heeft hij ook.
JUVENALIS, Satirae 3, 143 sq.

Quas dederis solas semper habebis opes.
Aileen, wat gij weggeeft, is voor altijd uw eigendom (daar men u wederkeerig
helpen zal). MARTIALIS, Epigrammata 5, 42, 8.

Quasi umbra persequi.

i, 1, 4(92).
Que diable allait-il faire dans cette galere?

Als een schaduw volgen. PLAUTUS, Casina

Wat drornmel moest hij in die galei doen? MOLIERE, Fourberies de Scapin 2,

i 1.

Que les gees d'esprit sont bêtes!
Wat zijn vernuftige menschen toch dom ! BEAUMARCHAIS, Le mariage de
Figaro I, I.

Quern deus perdere vult, dementat prius.

Hem, dien de godheid in 't verderf wil storten, ontneemt zij eerst het verstand.
Zie ook : Quos deus perdere vult, demantat prius.

Quern di diligunt adulescens moritur.

Wien de goden liefhebben, sterft jong. PLAUTUS, Bacchides 4, 7, 18 sq. (811 sq.).

Quern ras plus nimio delectavere secundae,
Mutatae quatient.

Iiij, die zich door den voorspoed al te zeer laat opwinden, zal door den tegenspoed worden geschokt. HoRATIus, Epistolae 1, ro, 3o sq.

Quern saepe transit casus, aliquando invenit.
Al gaat het noodlot iemand dikwijls voorbij, eenmaal vindt het hem toch. — De
kruik gaat zoo lang te water, totdat zij breekt. SENECA, Hercules furens 332.

Qu'est-ce que le tiers-êtat?
Wat is de derde stand ?
Beroemd politick pamflet van Sieyês (1789).

Qui alteri exitium parat eum scire oportet, sibi ,paratam pestem ut
participet parem.
Die een ander den ondergang bereidt, wete dat deze voor hem zelven is weggelegd. — Die een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. ENNIUS bij CICERO,
Tusculanae disputationes 2, 17, 39.

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'hirondeiie et les
petits oiseaux.
Zie ook : Quiconque ne voit guêre n'a guêre a dire aussi.
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Quiconque ne volt 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.

Quid de quoque viro et cui divas, saepe videto.
Bedenk we!, wat gij aangaande iemand zegt, en aan wien gij het zegt. HORATIUS,
Epistolae I, 18, 68.

Quid domini faciant, audent cum talia fures?
Wat mogen de meesters wel doen, als hun lage knechts zich zulke dingen vermeten (fures = servi improbi aut de scelesta plebe.) VERGILIUS, Bucolica 3, 16.

Quid juvat amisso claudere septa grege?
Wat baat het den stal te sluiten, als de kudde weg is? — Wat baat het den
put te dempen, als het kalf verdronken is ?

Quid juvat aspectus, si non conceditur usus?
Wat baat het gezicht, als het genot niet vrijstaat (als men er geen gebruik van
maken)?

Quid leges sine moribus vanae proficiunt?
Wat baten ijdele wetten zonder zeden ? HORATIUS, Carmina, 3, 24, 35 sq.

Quid non ebrietas designat ? operta recludit,
Spes jubet esse ratan, in praelia trudit inertem.
Wat werkt de dronkenschap niet uit ? Zij brengt het verborgene aan het licht, zij
vervult de hoop, zij drijft den lafaard in den strijd. HORATIUS, Epistolae 1, 5, 16 sq.

Quid non mortalia pectora cogis,
Auri sacra fames!
Waartoe beweegt gij de menschelijke gemoederen niet, o vervloekte gouddorst 1
(Letterlijk : goudhonger !) VERGILIUS, Aeneis III, 56.

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.
Wat gij ook doet, doe het met beleid en let op het einde.

Quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas,
Gaudia, discursus, nostri farrago libelli est.
Al wat de menschen beweegt, hun wenschen, vrees, toorn, wellust, blijdschap,
onrust, is de stof van mijn bock. JUVENALIS, Satirae I, 85 sq.
Men vindt wel 85 a en 86a geciteerd met weglating van het overige :
Quidquid agunt homines, nostri farrago libelli est.

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi.
De Achiven (of in 't algemeen de volken) boeten voor de razernij der vorsten.
HORATIUS, Epistolae 1, 2, 14. Vgl. P. CZ. HOOFT, Geeraert van Velsen:
0 Godt, wat d'Overheydt verbeurt,
d'Onnoosele' al te dier bekoopen!

Quidquid erit, superanda omnis fortuna ferendo est.
Wat er ook gebeure, men kan elk lot door het geduldig te dragen overwinnen.
VERGILIUS, Aeneis 5, 710.

,Quidquid praecipies, esto brevis.

Welk voorschrift gij geven moogt, wees kort. HORATIUS, Epistola ad Pisones 335.
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Quidquid sub terra est, in apricum proferet aetas.
Wat onder de aarde verborgen zij, de tijd zal het aan het licht brengen. HORATIUS,
Epistolae I, 6, 24.

Quid quisque vitet, nunquam homini satis
Cautum est in horas.

Wat men te vermijden heeft, daartegen kan niemand voor het volgend uur genoegzaam op zijn hoede zijn. HORATIUS, Carmina 2, 13, 13 sq.

Quid rides ? Mutato nomine de te
Fabula narratur.

Wat lacht gij ? Verander slechts den naam en de geschiedenis geldt u zelven.
HORATIUS. Satirae I, I, 6g sq.

Quid salvis infamia n.ummis?

Wat beteekent eerloosheid, zoo het geld maar gered is ? JUVENALIS, Satirae 1, 48.

Quid si nunc caelum ruat?
Wat te doen, als de hemel thans instort ? — Als de hemel invalt, zijn wij alien
dood. TERENTIUS, Heautontimorumenos 4, 3, 41 (719).

Quid sit futurum cras, fuge quaerere.

13.
Quid verum atque decens curo et rogo et omnis in hoc sum.

Vraag niet, wat het morgen zijn zal. HORATIUS, Carmina 1, 9,

Wat recht en betamelijk is, gaat mij ter harte, daarnaar vraag ik, daarin leef ik
geheel. HORATIUS, Epistolae I, I, II.

Quinctili Vare, legiones redde!

Quinctillius Varus. geef mijne legioenen weer. SUETONIUS, Augustus 23.
Uitroep van Augustus na den slag in het Teutoburgerwoud, 9 n. Chr.
Gewoonlijk citeert men : Vare, Vare, redde mihi legiones !

Qui nescit dissimulare, nescit regnare.
Wie niet kan veinzen, kan niet heerschen.
Volgens Lodewijk XI 't eenige, wat zijn zoon van 't Latijn behoefde
te kennen.

Qui nil molitur inepte.

Die niets dwaselijk aanvangt. (Bij wien elk begin goed overlegd is.) HORATIUS,
Epistola ad Pisones 140.

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 est hodie, cras minus aptus erit.

Die heden niet tot iets in staat is, zal het morgen nog minder zijn. OVIDIUS,
Remedia amoris 94.

Qui non habet in nummis, luat in corpore.
Wie niets aan geld bezit, worde aan zijn lijf gestraft.

Qui non libere veritatem pronuntiat, proditor est veritatis.
Wie de waarheid niet vrijmoedig belijdt, is een verrader der waarheid.

Qui non proficit, deficit.
Wie niet vooruitgaat, gaat achteruit.
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Qui non vetat peccare cum possit, jubet.
Die de zonde niet belet, als hij kan, hecht er zijn zegel aan, SENECA, Troades 300.

Qui proficit in literis et deficit in moribus, plus deficit quam proficit.
Wie, wat kennis betreft, vooruit-, en wat karakter betreft, achteruitgaat, gaat
meer achteruit dan vooruit.

Qui prouve trop ne prouve Hen.
Wie te veel bewijst, bewijst niets.
In de nieuwste uitgave van het bekende woordenboek van Larousse,
wordt van dit spreekwoord de volgende verklaring gegeven : Een bewijs
wordt verzwakt door het feit, dat het, 't doel voorbijstrevende, zou
moeten dienen om dienen vast te stellen, die zeker valsch zijn.

Qui recte vivendi prorogat horam, etc.
Zie : Incipe, etc.

Quis custodiet ipsos custodes?
Wie zal de bewakers bewaken ? JUVENALIS, Satirae 6, 347 sq.

Quis enim virtutem amplectitur ipsam,
Praemia si tollas?
Wie toch beoefent de deugd om haarzelfs wil, indien zij niet beloond wordt?
JUVENALIS, Satirae 10, 141 sq.

Quis fallere possit amantem?
Wie kan den (de) minnende misleiden? — Wat ontgaat aan de opmerkzaamheid
van iemand, die bemint? VERGILIUS, Aeneis 4, 296.

Quis hoc credat, nisi sit pro teste vetustas?
Wie zou het kunnen gelooven, indien de oudheid het niet getuigde? OVIDIUS,
Metamorphoseon libri 1, po.

Qui, s'excuse, s'accuse.
Wie zich verontschuldigt, beschuldigt zich.

Qui sibi semitam non sapiunt, alteri monstrant viam.
Die zelf den weg niet weten, willen hem anderen wijzen. ENNIUS bij CICERO,
De divinatione I, 58, 132.

Quisque praesumitur bonus, donec probetur contrarium.
leder worth voor goed gehouden, tot het tegendeel bewezen is.

Quisque sibi proximus.
Zie : Proximus sum egomet mihl.

Quisque suos patimur manes.
Wij ondergaan alien de straf, die wij door ons levee verdiend hebben. VERGILIUs,
Aeneis 6, 743.

Quisque verborum suorum optimus interpres.
leder is de beste uitlegger van zijn eigen woorden.

Quisquis amat ranam, ranam putat esse Dianam.
Wie van een kikvorsch houdt, ziet hem aan voor een Diana. — Elk meent zijn
uil een valk te zijn.

Quis talia fando ... temperet a lacrimis?
Wie zou bij het verhalen van zoo iets zijn tranen kunnen bedwingen ? VERGILIUS,
Aeneis 2, 6 en 8.
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Qui studet optatem curse contingere metam,
Multa tulit fecitque peer, sudavit, et alsit.
Wie in de renbaan het gewenschte eindpunt begeert te bereiken (de overwinning
wil behalen), moet reeds als knaap veel hebben geduld en gedaan, veel hitte en
koude hebben verdragen. HORATIUS, Epistola ad Pisones 412 sq.

Quis tulerit Gracchos de seditione querentes?
Wie zou het kunnen uitstaan, dat Gracchen over oproer klaagden ? JUVENALIS,
Satirae 2, 24.

Qui succedit in locum, succedit in jus.
Wie in iemands plaats treedt, treedt . in zijn recht.

Qui tacet, consentire videtur.
Wie zwijgt, schijnt toe te stemmen. Stelregel van Bonifacius

VIII.

Quocirca vivite fortes,
Fortiaque adversis opponite pectora rebus.
Houdt daarom moed en biedt moedig het hoofd aan den tegenspoed. HORATIUS,
Satirae 2, 2, 135 sq.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit.
Wat goed, gelukkig, gunstig en gezegend zij ! CICERO, De divinatione I, 45, 102.
Men vindt deze formule ook gebruikt met weglating van een of meer
dezer termen.

Quod cito fit, cito perit.
Wat snel ontstaat, snel vergaat. — Wat haast wordt, haast ontwordt.

Quodcunque ostendis mihi sic, incredulus odi.
Wat gij mij aldus vertoont, mishaagt mij door zijn onwaarschijnlijkheid. (Dit is
gezegd met het oog op monsters, monsterachtige daden, enz. op het tooneel.)
HORATIUS, Epistola ad Pisones 188.

Quod differtur, non aufertur.
Wat uitgesteld wordt, wordt nog niet afgesteld. — Uitstel is geen afstel.

Quod di omen avertant.
Welk voorteeken de goden mogen afwenden ! (d. w. z. het gevaar, dat uit zulk een
ongunstig voorteeken dreigt.) CICERO, Orationes Philippicae 3, 14, 35 e. e.

Quod dubitas, ne feceris.
Wat gij bedenkelijk acht, doe dat niet. — Onthoud u in twijfelachtige zaken.
PLINIUS DE JONGERE, Epistolae 1, 18, 5.

Quod erat demonstrandum. (Q. E. D.)
Hetgeen bewezen moest worden.
Vertaling van ThrEQ MEL 8Ei"cet, de woorden, welke men bij den wiskunstenaar Euclides (ongeveer 300 v. Chr.) aan 't slot van elk zijner
bewijsvoeringen vindt.

Quo dens et quo dura vocat fortuna, sequamur.
V olgen wij, waarheen de godheid en het harde lot ons roept. VERGIutrs,
Aeneis 12, 677.

Quod fieri potest per pauca, non debet per plura.
Wat zonder omhaal kan, moet niet met omhaal verricht worden.

Quod licet Jovi, non licet bovi.
Wat Jupiter vrijstaat, staat daarom nog geen os vrij.
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Quod nimis miseri volunt, hoc facile credunt.
Ongelukkigen gelooven datgene lichtelijk, wat zij maar al te zeer wenschen.
SENECA, Hercules furens 313 sq.

Quod non est in actis, non est in mundo.
Wat niet in de acten gevonden wordt, is niet in de wereld (bestaat voor den
rechter in 't geheel niet).

Quod non opus est, asse carum est.
Wat men niet noodig heeft, is voor een cent te duur. CATO CENSORIUS bij
SENECA, Epistolae 94, 28.

Quod petiit spernit, repetit quod nuper omisit.
Hij versmaadt, wat hij pas nog begeerde, en wenscht terug, wat hij zoo even Het
varen. HORATIUS, Epistolae i, i, 98

Quod quis per alium facit, id ipse fecisse putatur.
Wat iemand. door middel van een ander doet, wordt hij geacht zelf gedaan te
hebben.

Quod satis est cui contingit, nihil amplius optet.
Die het noodige heeft, wensche niets verder. HORATIUS, Epistolae I, 2, 46.

Quod sus peccavit, sucula saepe luit.
Wat het oude zwijn misdeed, moet het jonge dikwijls boeten. — De zonden der
vaderen worden bezocht aan de kinderen.

Quod tibi fleri 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.

Quo fata trahunt retrahuntque, sequamur.
Volgen wij, werwaarts het noodlot ons voert en terugvoert (den drang der omstandigheden). VERGILIUS, Aeneis 5. 709.

Quoiqu'en dise Aristote et sa digne cabale,
Le tabac est divin, it n'est rien qui l'ëgale.
Wat Aristotelis en zijne waardige aanhangers ook mogen zeggen,
De tabak is goddelijk, er is niets dat er bij haalt. CORNEILLE, Festin de Pierre,
regel I en 2.

Quo plus sunt potae, plus sitiuntur aquae.
Hoe meer men drinkt, hoe meer dorst men krijgt. OVIDIUS, Fasti I, 216.

Quorum pars magna fui.
Waarvan (Van welke gebeurtenissen) ik zelf een goed deel heb meegemaakt, d. i.
waarbij ik zelf grootendeels betrokken geweest ben. VERGILIUS, Aeneis 2, 6.

Quos Deus perdere vult, dementat prius.
Hun, die de Godheid wil verderven, ontneemt zij eerst het verstand.
Dit citaat luidde oorspronkelijk in 't Grieksch :
'Orem c ' 6 8ceitton, (680 zo961;v71 Isocxcfr,
TOv vav g(31cops zeciirov 46ovA.E7')Erczt.
(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 ! VERGILIUS, Aeneis i, 135.
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Quo semel est imbuta recens, servabit odorem
Testa diu.
Een kruik bewaart lang den reuk, waarmede zij eens, toen zij nog nieuw was,
doortrokken is geworden. HORATIUS, Epistolae I, 2, 69.

Quot capita, tot census.
Zooveel hoofden, zooveel zinnen.

Quot capitum vivunt, totidem studiorum milia.
Zooveel hoofden er zijn, even zooveel duizend verschillende neigingen. — Zooveel
hoofden, zooveel zinnen. HORATIUS, Satirae 2, I, 27 sq.

Quot homines, tot sententiae.
Zooveel menschen, zooveel meeningen. — Zooveel hoofden, zooveel zinnen.
TERENTIUS, Phormio II, 4, 14. CICERO, De finibus bonorum et malorum 1, 5, 15.

Quotidiana vilescunt.
Wat alledaagsch wordt, verliest zijn waarde.

Quot linguas quis callet, tot homines valet.

Zoovele talen iemand spreekt, zoovele malen is hij een mensch. KAREL V.

Quo usque tandem?
Tot hoe lang nog? CICERO, Orationes in Catilinam I, i. SALLUSTIUS, Catilina 20, 9.
Livius, Ab urbe condita VI, 18, 5.

Quo usque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?
Tot hoe lang, Catilina, zult gij nog misbruik maken van ons geduld ? CICERO,
Orationes in Catilinam 1, 1.
„Quousque tandem" komt ook nog elders voor, bijv. bij Sallustius,
Catilina 20, 9 en Livius VI, 18, 5.

Quo vadis?
Waar gaat gij heen?
Titel van een in 1901 verschenen roman van den Poolschen schrijver
Henryk Sienkiewicz.
In den roman van Sienkiewicz, hoofdstuk 67, spreekt de Apostel Petrus,
die met den jongeling, Nazarius den Appischen weg van Rome naar
de Campagna volgt, deze woorden tot Jezus, die hem op dien weg
verschijnt, Als Jezus daarop ten antwoord geeft: „Indien gij de mijnen
verlaat, zal ik naar Rome gaan om daar ten tweeden male te worden
gekruisigd," besluit Petrus naar Rome terug te keeren.

Rara avis.

Vreemde vogel. PERSIUS, Satirae I, 46. JUVENALIS, Satirae 6, 165.
Tegenwoordig in 't algemeen gebruikt voor iets vreemds, iets zeldzaams.

Rara avis in terris nigroque simillima cycno.
Een zeldzame vogel op aarde, het best te vergelijken met den zwarten zwaan. —
Een witte raaf. JUVENALIS, Satirae 6, 165.

Rari nantes in gurgite vasto.
Zie : Apparent rani nantes in gurgite vasto.
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Raum ist in der kleinsten Hiitte
Fur ein gliicklich liebend Paar.
Ruimte is in 't kleinste hutje
Voor een gelukkig minnend paar. SCHILLER, Der Jungling am Bache, laatste regels.

Rebus in angustis facile est contemnere vitam:
Fortiter ille facit, qui miser esse potest.
In den nood het leven te verachten is licht : hij gedraagt zich als een man, die
het bestaat ellendig te zijn. MARTIALIS, Epigrammata II, 56, 75 sq.

Recht.
Zie : Het recht buigen.

Recuperare aut mori.
Herwinnen of sterven.
Motto op de vaandels van Lodewijk van Nassau bij Heiligerlee. (1568).
Zie ook : Nunc aut nunquam.

Regis ad exemplum totus componitur orbis.
Zie: Componitur orbis, etc.

Regis voluntas suprema lex.
De wil des Konings is de hoogste wet.
Door keizer Wilhelm It in Nov. '91 in het „Gouden Boek" der stad
Munchen geschreven.

Reich mir die Hand, mein Leben!
Reik mij de hand, mijn leven! MOZART, Don Juan, tekst van Lorenzo da Ponte,
Duitsche vertaling van Joh. Friedr. Rochlitz.

Rekent d' uitslag niet, maar telt het doel alleen.

TOLLENS, Overwinte-

ring op Nova Zembla, laatste regel.

Relata refer°.
1k vertel, wat mij verteld is.

Rem facias, rem,
Si possis, recte, si non, quocunque modo rem.
Maak, geld, geld, zoo gij kunt op eerlijke, zoo niet, op elke mogelijke wijze.
HORATIUS, Epistolae 1, I, 65 sq.

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 godgelecrden 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 te hebben,
als hij bij 't afleggen van zijn eed aan gallus (een haan) denkt.
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Res est solliciti plena timoris amor.
De liefde is een bron van zorg en angst. Owp lus, Heroides r, 12.

Res nullius cedit primo occupanti.
Een zaak van niemand (zonder eigenaar) vervalt aan hem, die haar het eerst in
bezit neemt..

Respexit tamen et longo post tempore venit.
Hij heeft toch weder naar ons omgemen en is na langen tijd terug gekomen.
VERGILIUS, Bucolica I, 29.

Responsura tuo nunquamst par fama labori.
De roem, dien gij behaait, beantwoordt nimmer aan de moeite, die gij u getroost
hebt. HORATIUS, Satirae 2, 8, 66.

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 aanklagcr voor 't gerecht een
diefstal van schapen en van laken op dwaze wijze dooreenhaspelt.

Rex regnat, sed non gubernat.
De koning heerscht en regeert Diet.
Gewoonlijk citeert men deze woorden in de Fransche taal : Le roi régne
et ne gouverne pas. Zie aldaar.

Ridder van de droevige figuur.
Zie : El caballero de la Triste Figura.

Ridentem dicere verum (quid vetat?)

Lachende de waarheid zeggen, (wat verbiedt dat?) HORATIUS, Satirae I, I, 24.
Gewoonlijk citeert men : Ridendo dicere verum.

Ridetur, chorda qui semper oberrat eadem.
Hij, die altijd dezelfde noot verkeerd aanslaat (die steeds dezelfde fouten begaat),
wordt uitgelachen. HORATIUS, Epistolae ad Pisones 356.
Men citeert de plaats gewo pnlijk in den zin van: Hij, die altijd dezelfde
snaar bespeelt (die altijd over hetzelfde maalt), wordt uitgelachen.

Rien ne dolt deranger rhonnéte homme qui dine.
Niets moet een fatsoenlyk man die aan tafel zit storen.
Berchoux, la Gastronomie III.

Rien ne manque a sa gloire; it manquait a la &Are.
Niets ontbrak aan zijn roem; hij ontbrak aan den onzen.
Spreuk van SAURIN (1 706— I 7 8 1), geplaatst onder het beeld van Moliere,
dat in 1773, dus honderd jaar na des dichters dood, wend opgericht.
Deze spreuk doelde op de omstandigheid, dat Moliere geen lid van de'
Acadêmie is geweest. Moliere was namelijk in 166o door Corneille
aaigezocht, om Boileau als lid van de Academie op te volgen, maar
weigerde, omdat hij dan eerst het tooneel had moeten vaarwel zeggen.

Rien ne sert de courir; il faut partir a point.
Hard loopen dient tot Diets; men moet te rechter tijd vertrekken. LA FONTAINE,
Fables VT, 1o. Le lievre et la tortue.
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Rien n 'est beau que le vrai; le vrai seul est aimable.
Niets is mooi dan 't ware; 't ware alleen is beminnelijk. BOILEAU, Epitres IX,
eerste regel.

Ring van Gyges.
Zie : Gysgesring.

Rire est le propre de l'homme.
Het lachen is den mensch eigen.
Rabelais, La vie de Gargantua et de Pantagruel 1, 1o.

Risu inepto res ineptior nulla est.
Niets is onnoozeler dan onnoozel gelach. CATULUS, Carmina 39, 16.

Risum teneatis amici.
Zoudt gij (in dat geval) uw lachen kunnen houden, vrienden? HORATIUS, Epistola
ad Pisones 5.
Men neemt het gewoonlijk in den zin van : Lacht niet, vrienden !

Rixari de lana caprina.

Over geitewol, d. w. z. over een nietigheid twisten. HORATIUS, Epistolae I, 18, 15.

Rocinante.
(Van de Spaansche woorden rocin = klepper en antes = voormalig.) Naam van
't paard van Don Quijote.
Zie : Don Quijote.

Roma aeterna.

Het eeuwige Rome. De eeuwige stad. TIBULLUS II, 5, 23.

Roma locuta, causa finita.

Als Rome gesproken heeft, is de zaak geeindigd (beslist). AUGUSTINUS, Sermo 131, 1o.
Formule, waarin Rome's hoogste leergezag voor de Katholieken wordt
aangegeven.

(Het) Roode spook.
Zie : Le spectre rouge.

(Zijn) Ros! — de roem van ouds, de vriend van Ain bender.
Zie : Zijn Ros : — de roem, enz.

Rosinant.
Zie : Rocinante.

Rudis indigestaque moles.

Een ruwe en ongeordende massa (chaos). OVIDIUS, Metamorphoseon libri 1,

Rue-re in servitum.

Zij wedijverden er in hun slaafschen geest aan den dag to leggen. TACITUS,
Annales I, 7.

Ruit alta a culmine Troja.
Zie : Hostis habet muros, etc.

Ruit hora.
Het uur spelt voort.
Devies van Hugo de Groot.
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Rule, Britannia, rule the waves!
Zie : When Britain first, at Heavens command.

Rumor in casa.
Leven in de brouwerij,
Benaming van een bekende pastelteekening van den schilder Cornelis
Troost uit de achttiende eeuw in het Haagsch Museum.
Het werd een gevleugeld woord door een artikel van Prof. Buys in
De Gids van Januari 1891.

Rusticus exspectat dum defluat amnis.
Zie : Incipe, etc.

Rust maeckt roest. CATS, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt.
Rust, mijn ziel! uw God is Koning,
Heel de wereld zijn gebied
Alles wisselt op zijn wenken,
Maar Hij zelf verandert niet. EVANGELISCH GEZANG 22 vers I.
Rust roest.
Zie: Rust maekt roest.

Saepe in magistrum scelera

redierunt sua.

Misdaden komen dikwijls neer op het hoofd van hem, die ze pleegde. — Die een
kuil graaft voor een ander, valt er zalf in. SENECA, Thyetes 31 I.

Saepe premente deo fert deus alter opem.

Wanneer de eene god ons benauwt, komt een andere ons dikwijls te hulp. — Er
komt dikwijls een geluk bij een ongeluk. OVIDIUS, Tristia 1, 2 1 4.

Saepe stilum vertas.

Keer dikwijls de schrijfstift om, HORATIUS, Satirae 1, 1 o, 72.
(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.)

Saevis tranquillus in undis.
Kalm te midden der grimmige golven.
Devies van Prins Willem I.

Saevit amor ferri et scelerata insania belli.

De vechtkootts en misdadige waanzin des oorlogs woedt. VERGILIUS, Aeneis 7, 461.

Salomo,

Zie: Zoo wijs als Salomo.

Salve.

Wees gegroet. Welkom.

Salus populi suprema lex esto.

Het heil des yolks zij de hoogste wet. CICERO, De legibus III, 3, 8.

Sancho Pansa.

Schildknaap van Don Quijote. Type van een trouwen, maar onwetenden dienaar,
met veel gezond verstand.
Zie : Don Quijote.
Gevleugelde woorden.

12.
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Sancta simplicitas!
Heilige onnoozelheid !
Zie : 0 sancta simplicitas.

Sans peur et sans reproche.
Zonder vrees of blaam.
Zie : Chevalier sans peur et sans reproche.

Sans reproche et sans peur.
Zie : Chevalier sans peur et sans reproche.

Sapere aude.
Waag het wijs te zijn. — Heb den moed een kloek besluit te nemen. 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). CATO CENSORIUS bij
Hieronymus, Epistolae 66, 9.
(Lievelingsuitdrukking van Keizer Augustus).

Scapham scapham dicere.
Een boot een boot noemen. — Het kind bij zijn naam noemen. — Er gem
doekjes omwinden.

Scelus intra se taciturn qui cogitat ullum,
Facti crimen habet.
Hij, die in stilte bij zichzelven een misdaad overdenkt, heeft de schuld der daad
heeft in zijn hart de misdaad reeds gepleegd). JUVENALIS, Satirae 13, 209 sq.

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 Schibbolet uitspreken.
De Efraimieten spraken het niet als Schibboleth uit, maar als Sibbolet.
werden daardoor herkend en dan gedood.

Schild en Vriend!
Oude Vlaamsche strijdkreet uit den tijd van den Sporenslag en de Brugsche
Metten.

Schitteren door afwezigheid.
Zie : Praefulgebant, quod non videbantur.

Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort.
De jeugd is spoedig met het antwoord klaar. SCHILLER, Wallensteins-Tod 2, 2.

Schoenmaker, blijf 14 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 vriendlijke oogen slaat.
Scilt ende Vrient!

DE GENESTET, Zachtheid.

Zie: Schild en Vriend!

Scinditur incertum studia in contraria vulgus.
Het yolk verdeelt zich weifelend in uiteenloopende meeningen. VERGILIUS,
Aeneis 2, 39.
Men citeert het gewoonlijk in den zin van : Het yolk is wispelturig.

Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter.
Uw weten beteekent niets, zoo niemand weet, dat gij het weet. PERSIUS, Satirae 1, 27.
Zoo citeert men ; t. a. p. is het echter een vraag : Usque adeone scire
tuum nihil est, etc. ?, beteekent uw weten dan werkelijk niets, enz. ?

Scribendi recte sapere est et principium et fons.
Goed begrijpen is het beginsel en de bron van het (goed) schrijven. HORATIUS,
Epistolae ad Pisones 309.

Scylla.

Zie : Van Scylla op Charybdis vervallen.

Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus.

Maar ondertusschen vervliegt de onherroepelijke tijd. VERGILIUS, Georgica III, 284.

Sed nunc non erat his locus.

Maar het was thans hiervoor de plaats niet. HORATIUS, Epistolae ad Pisones 19.

Sed quid opus teneras mordaci radere vero Auriculas?
Maar waartoe dient het teedere ooren door bijtende waarheden te kwetsen?
PERSIUS, Satirae 1, 107 sq.

Sedulitas autem, stulte quem diligit. urguet.
De dienstvaardige brengt dengene, dien hij dwaselijk bemint (met de bewijzen
zijner genegenheid achtervolgt), in het nauw. HORATIUS, Epistolae 2, I, 260.

Segnius irritant animos demissa per aurem,
Quam quae sunt oculis subjecta fidelibus.
Hetgeen door het oor in de ziel dringt, maakt op deze veel minder indruk, dan
wat men ziet. HORATIUS, Epistolae ad Pisones 180 sq.

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Weest (in gedachten) omhelsd, gij millioenen menschen !
Der gansche wereld dezen kus ! SCHILLER, An die Freude.

Se judice nemo nocens absolvitur.
Zie: Prima est haec ultio, etc.

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, I. Les animaux malades de la peste.
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Semel emissum volat irrevocabile verbum.
Het eens gesproken woord vliegt onherroepelijk daarheen (is niet meer in onze
macht). HORATIUS, Epistolae 1, i8, 71.

Semel malus semper praesumitur malus.
Iemand, die zich eens slecht gedragen heeft, wordt altijd voor slecht gehouden. —
Wee den wolf, die in een kwaad gerucht staat. — Wie eens steelt, is altijd een dief.

Semita certe
Tranquillae per virtutem patet unica vitae.
De eenige weg tot een kalm, gerust leven is die der deugd. JUVENALIS,
Satirae 1o, 363 sq.

Semper aliquid haeret.
Zie: Calumniare audacter, semper aliquid haeret.

Semper avarus eget.

Een vrek heeft altijd gebrek. HORATIUS, Epistolae T, 2, 56.

Semper bonus homo tiro est.
Een goed rnensch blijft altijd een. beginner. MARTIALIS, Epigrammata

XII, 5 1, 2.

Semper crescendo.
Steeds wassend.

Semper idem.
Steeds dezelfde.
Devies van Bilderdijk.

Senatus deliberante, perit Saguntum.
Terwijl de senaat beraadslaagt, gaat Saguntum verloren.

Senatus populusque Romanus.
De Romeinsche senaat en het Romeinsche yolk.
Gewoonlijk afgekort tot S. P. Q. R. De letters S. P. Q. R. werden door
de Romeinen boven hunne wetten en op hunne standaards geplaatst.
S. P. Q. R. staat gewoonlijk in elken stadsschouwburg boven het
tooneelscherm. De R. wordt bij andere plaatsnamen vervangen door
de beginletter van den naam der bedoelde stad.

Se non 6 vero, 6 ben trovato.
Als 't niet waar is, is 't toch goed gevonden. BRUNO, Gli eroici furori, Paris 1585,
deel 2, dial. 3.

Sera parsimonia in fundo est.
Zuinigheid, als de bodem zichtbaar is (als alles op is), komt te laat. SENECA,
Epistolae I, 4.

Seris venit usus ab annis.
De bedrevenheid (het verstand) komt met de jaren. OVIDIUS, Metamorphoseon
libri 6, 29.

Sero sapiunt. Incertus poeta (Livius ANDRONICUS ? NAEVIUS ?) bij CICERO,
Epistolae ad familiares 7, 16, 1.

Sero sapiunt Phryges.
De Phrygiers worden te laat wijs (met verachting, om achterlijke personen aan te
duiden, die iets dan eerst inzien, als het laat is, en dus met schade en schande
moeten leeren). FESTUS, De verborum significatione p. 343.

a1
Sero venientibus ossa.
Voor hen, die te laat komen, de beenderen. — Wie te laat komt, telt niet mede.

Servetur ad imum,
Qualis ab incepto processerit et sibi constet.

Laat het (karakter), zooals bet in het begin was, tot het laatst toe volgehouden
worden en zichzelf gelijk blijven. HORATIUS, Epistolae ad Pisones 126 sq.

Sesquipedalia verba.

Woorden van anderhalven voet, ellenlange woorden. HORATIUS, Epistola ad
Pisones 97.

Shakespeare and kein Ende.
Shakespeare voor en na, (tot vervelens toe).
Titel van een stuk van Goethe in 't Morgenblatt fur gebildete Sande
N°. 13, 12 Mei 1815,

Si alteram talem victoriam reportavero, mea erit pernicies.
Als ik nog g ene 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. 21.

Sicelides Musae, paulo majora canamus.
Muzen van Sicilie ! laat ons nu een stof van eenigszins verhevener aard bezingen.
VERGILIUS, Bucolica 4, I.

Sic erat in fatis.

Zoo stond het in 't boek des noodlots. OVIDIUS, Fasti I, 481.

Sic eunt fata hominum.

Zoo gaan de menschelijke lotgevallen. — Zoo gaat het in de wereld.

Sic itur ad astra!

Zoo stijgt men tot de sterren op ! VERGILIUS, Aeneis IX, 641.

Sic me servavit Apollo.

Aldus redde mij Apollo. HORATIUS, Satirae 1, 9, 78.

Si credere dignum est.

Indien men het mag gelooven. VERGILIUS, Georgica 3, 391, Aeneis 6, 173 e.e.

Si credere fas est.

Indien men het mag gelooven. SILIUS ITALICUS, Punica 3, 425 e.e.

Sic transit gloria mundi.
Zoo gaat de heerlijkheid der wereld voorbij.
Deze uitdrukking is in gebruik bij de kroningsceremonien van den Paus.
Wanneer deze namelijk verkozen is en op een draagstoel uit de
Sint Gregorius-kapel naar de Sint Pieterskerk wordt geleid, verbrandt men
driemaal een vlok werk, en roept hem daarbij telkens toe : Sancte
Pater, sic transit gloria mundi! (A. Valadier, Rome vraie,
Par. 1867, p. 463).
De spreuk vormt het einde van een hexameter en is dus misschien
aan een gedicht ontleend.

Sic volo, sic jubeo ; sit pro ratione voluntas.

Zoo wil ik, zoo gebied ik ; in plaats van reden geldt de wil. JUVENALIS. Satirae 6, 223,
(Eigenlijk : Hoc volo, sic jubeo ; sit pro ratione voluntas.)

Sic vas non vobis.

Zie : Hos ego versiculos, etc.
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Si deus pro nobis, quis contra nos ?
Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? ROMEINEN 8 vers

31.

Si Dieu n'existait pas, it faudrait l'inventer.
Als God niet bestond, moest men hem uitvinden. VOLTAIRE, Epitre a l'auteur
des Trois Imposteurs, 1769, vers 22.

Si fractus illabatur orbis,
Impavidum ferient ruinae.
Indien de hemel instort, zal hij (de beginselvaste man) zich onbevreesd door de
puinhoopen laten verpletteren. HORATIUS, Carmina 3, 3, 7 sq.

Silent leges inter arma.
De wetten zwijgen gedurende den strijd. CICERO, Oratio pro Milone 4, II.
(De wetten zwijgen stil voor wapens en trompetten. VONDEL, Gijsbrecht
van Aemstel 2.)

Si mens non laeva fuisset.
Indien wij niet lichtzinnig (ongelukkig in keus of oordeel) geweest waren.
VERGILIUS, Bucolica I, 16, Aeneis 2, 54.

Simia in pelle leonis.
Een aap in de huid van een leeuw. Naar LUCIANUS.

Simile simili gaudet.
Gelijk schept behagen in gelijk. — Soort zoekt soort. Naar ARISTOTELES.

Similia similibus.
Het gelijke door het gelijke.

Similia similibus cognoscuntur.
Het gelijke wordt door het gelijke gekend.

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

Simplex sigillum veri.
Eenvoud is 't kenmerk van 't ware.
(bevies van Boerhaave.)

Simpliciter.
Eenvoudig.
Zie: Non sine laude.

Simson.
Zie: Zoo sterk als Simson.

Si natura negat, facit indignatio versum.
Zoo de natuur het niet doet, maakt de verontwaardiging het vers (maakt de verontwaardiging tot dichter). JUVENALIS, Satirae 1, 79.

Sincerumst nisi vas, quodcunque infundis, acescit.
Indien het vat niet schoon is, verzuurt alles, wat men er ingiet. HORATIUS,
Epistolae I, 2, 54.
H. bedoelt met deze vergelijking, dat zoo ook bij den mensch, als hij
niet gezond is naar ziel en lichaam, dikwijls in leed verkeert, wat een
bron van genot had kunnen zijn, enz.

Sine Cerere et Libero friget Venus.
Zonder Ceres (brood) en Liber (Bacchus, wijn) sterft Venus van koude (verliest
de liefde haar kracht). TERENTIUS, Eunuchus 4, 5, 6(732), aangehaald bij
CICERO, De natura deorum 2, 23, 60.

183
Sine ira et studio.

Zonder toorn en zonder hartstocht. Onpartijdig. TACITUS, Annales I,

1.

Sine justitia nulla libertas.
Zonder gerechtigheid geen vrijheid.

Singula de nobis anni praedantur euntes.
De voortsnellende jaren berooven ons achtereenvolgens van alles. HORATIUS,
Epistolae 2, 2, 54.

Si non caste, tamen caute.
Zoo niet onschuldig, dan toch voorzichtig, (zoodat de schuld verborgen blijft).

Sint, ut sunt, aut non sint.
Laat hen zijn, als zij zijn, of niet zijn.
Antwoord van den generaal der Jezuleten Ricci op voorsiagen tot hervorming der orde, welke dientengevolge door paus Clemens XIV
opgeheven werd (1773). (Niet historisch.)

Si parva licet componere magnis.
Als 't geoorloofd is het kleine te vergelijken met het groote. VERGILIUS,
Georgica 4, 176.

Si Pergama dextra
Defendi possent, etiam hac defensa fuissent.
Indien Pergamus (Troje) door menschenhand gered kon worden, zou het door deze
(mijne) hand gered zijn. VERGILIUS, Aeneis, 2, 291 sq.

Si quid fecisti, nega.
Hebt gij iets misdreven, zoo loochen het.

Si quid novisti rectius istis,
Candidus imperti; si non, his utere mecum.
Weet gij iets beters dan dit, zoo deel het onverholen mede; indien niet, maak
dan met mij hiervan gebruik. HORAT1US, Epistolae 1, 6, 67 sq.

Si quotiens peccant homines, sua fulmina mittat
Jupiter, exiguo tcmpore inermis erit.
Indien Jupiter, zoo dikwijls de menschen zondigen, zijn bliksem slingert, zal hij in
korten tijd ontwapend zijn. OVIDIUS, Tristia 2, I, 33 sq.

Sisyphi saxum versare.
(Sisyphus versat saxum, etc.). — Den steen van Sisyphus wentelen. — Een
Sisyphus-arbeid verrichten. — Vergeefsche moeite doen. Incertus poeta bij
CICERO, Tusculanae disputationes I, 5, It).

Si tacuisses, philosophus mansisses.
Zoo gij gezwegen hadt, zou men u voor een wijze zijn blijven houden (zoudt gij
uw onkunde niet verraden hebben).
Deze spreuk is (met verandering van zin) gevormd naar Ball y's, De
consolatione philosophiae 2, I 7. Deze verhaalt daar van iemand, die
een ander (welke voor een philosoof wilde doorgaan) met smaadredenen
overlaadde, er bijvoegende dat hij spoedig genoeg zien zou, of hij
werkelijk een philosoof voor zich had, want dat hij in dat geval de
beleedigingen geduldig moest verdragen. De ander verdroeg ze werkelijk
een tijd lang geduldig, doch bedierf toen zijn spel door zich de
hoonende vraag te veroorlooven : Ziet gij nu, dat ik een philosoof ben?,
waarop hij het bijtende antwoord ontving : Intellexeram, si tacuisses,
ik zou het gezien hebben, zoo gij gezwegen hadt.
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Sit mihi fas audita loqui.
Het zij mij vergund te zeggen, wat ik gehoord heb. VERGILIUS, Aeneis 6, 266.
Sit tibi terra levis!
Zij de aarde u licht! (Grafschrift). MARTIAL'S, Epigrammata IX, 29, I I.

Sit venia verbo.
Met verlof gezegd. Veroorloof mij het woord, de uitdrukking.

Si vis me Here, dolendum est primum ipsi tibi.
Indien gij wenscht dat ik ween, toon u eerst zelf geroerd. HORATIUS, Epistola
ad Pisones 102.

Si vis pacem, para bellum.
Zoo gij den vrede wilt, bereid u ten oorlog. Naar VEGETIUS, Epitome institutorum rei militaris 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, 1.

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 zijn tijd en ook reeds veel vroeger spreekwoordelijk
geweest zijn. Bolsward was voorheen, vooral ten tijde der Schieringers
en Vetkoopers, onder de Friesche steden hoog in aanzien, en de burgers
van die stad stonden, naar 't schijnt, gunstig bekend wegens hun eenvoud
en rechtschapenheid. In de volkstaal nog: Sljucht en rjucht as Sjoerd
Piters zijn foarbroek (= voorbroek).
W. DIJESTRA. Uit Frieslands Volksleven van vroeger en later II,
40I en 402.
(De bovenstaande woorden van den Frieschen dichter komen onder anderen
voor in een brief aan zijn vriend Gabbema en staan ook gebeiteld op
het voetstuk van zijn marmeren borstbeeld in de Groote of SintMartinikerk te Bolsward.)

Soldats, songez que du haut de ces pyramides quarante siêcles vous
contemplent.
Soldaten, bedenkt dat van den top dezer pyramiden veertig eeuwen op u nederzien.
NAPOLEON I, den 2I Juli 1798 vOOr den slag bij de Pyramiden
volgens generaal Gourgaud in het werk : Memoires pour servir a
l'histoire de France sous Napoleon, ecrits a Sainte-Helene par les
genet-aux qui ont partagê sa captivite, Paris 1823, dcel 2, bladz. 239.
Gewoonlijk citeert men de woorden van Napoleon in bovenstaanden
vorm. Er zijn echter ook eenige andere lezingen in omloop. Zoo
dicteerde de keizer volgens R. Alexandre, Le musêe de la conversation,
3 e ed., Suppl., Paris 1901, blz. 15o aan Generaal Bertrand in zijne
Memoires, Guerre d'Orient, deel I, bladz. 160: „Soldats, quarante
siecles vous regardent."
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Solamen miseris socios habuisse malorum.
Het is een troost voor ellendigen deelgenooten te hebben in hun ellende.
Antwoord van Mephistopheles in Marlowe's Faust op de vraag van
Faust : Wat heeft uw Heer aan mijn ziel ? — Later heeft men het
gewijzigd tot het volgend citaat.

Solamen miserum socios habuisse malorum.
Het is een treurige troost deelgenooten te hebben in het ongeluk.

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 donker en somber zijn. LONGFELLOW, The rainy day.

Something is rotten in the state (of Denmark).
Daar is iets rots in Denemarkens staat. SHAKESPEARE, Hamlet I, 4.
Gewoonlijk citeert men: There is something rotten in the state.

Sors est sua cuique ferenda.
leder heeft zijn lot te dragen. — Elk huis heeft zijn kruis. MANILIUS, Astronomica 4, 22.

Souvent femme varie.
Een vrouw verandert dikwijls.
Frans I, koning van Frankrijk, (1494-1547) schreef deze woorden
met een diamant van zijn ring in een der vensterruiten van het kasteel
Chambord.
BrantOme, Vie des dames galantes, Disc. 4, laatste hoofdstuk.
Zie ook: Souvent femme varie,
Bien fol qui s'y fie !

Souvent femme varie,
Bien fol qui s'y fie!
Een 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.

5, 3.
Spaar uwen voet van het huis uws naasten, opdat hij niet zat van
u worde en u hate. SPREUKEN 25 vers 17.
Spat kommt ihr — doch ihr kommt.
Gij komt wel last — maar gij komt toch. SCHILLER, Die Piccolomini I, r.
Speak thou for me and tell them whai I did.

Laat ons vrienden zijn, Cinna ik noodig u daartoe uit. CORNEILLE, Cinna

Spreek gij voor mij en zeg hun wat ik deed, SHAKESPEARE, Henry VI, III, r, T.

Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae.
Zij komen om te zien, (neen) zij komen om zelf gezien te worden (nl. de vrouw
bij de schouwspelen). OVIDIUS, Ars amandi I, 99.
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Spem pretio non emo.
Ik geef geen geld voor hoop. TERENTIUS. Ade1phi 2, 2,

I1

11(219).

Speravimus ista dum fortuna fuit.
Wij hebben die hoop gekoesterd, doch dat was in gelukkiger dagen (dat is
lang voorbij). VERGILUS, Aeneis Jo, 42 sq.

nu

Spes patriae.
De hoop des vaderlands. (Het opgroeiend geslacht.)

Spook.
Zie : Le spectre rouge.
S. P. Q. R.
Zie : Senatus populusque Romanus.

Spring niet verder dan uw stok lang is.
Titel van een bekend puntdicht van Cats.
Zie: Want veel te plegen 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.

Stat sua cuique dies, breve et irreparabile tempus
Omnibus est vitae, sed famam extendere factis,
Hoc virtutis opus.
Ieders sterfdag staat vast, kort en onherroepelijk is voor alien de tijd des levens,
maar zijn naam door dagen te doers voortleven, dat is het werk der deugd.
VERGILIUS, Aeneis 10 467 sqq.

Status quo.
De toestand, waarin (een zaak tot dusverre was.) De bestaande staat van zaken.

Status quo ante bellum.
De staat, waarin beide partijen verkeerden voor den oorlog.

Stentorstem.
Buitengewoon krachtige stem. HOMEROS, Ilias 5, 785.
Stentor was ,,een dappre, geducht door zijn koperen stemklank, wiens
kreet weerklonk als van vijftig andere mannen." (Vertaling van
Mr. C. Vosmaer.)

Steunpilaren der maatschappij.
Titel van een in 1877 verschenen tooneelstuk van den Noorschen schrijver
Hendrik Ibsen.
De oorspronkelijke titel luidt; Samfundets Stotter.

Stille rustplaats van Gods dooden!
'k Denk aan u met stille vreugd. EVANGELISCH GEZANG 182 vers i.
Stof Aft ge en tot stof zult ge wederkeeren. GENESIS 3 vers 19.
Storm en Drang.
Storm-en-Drang-periode.
Zie : Sturm and Drang.
Sturm-und-Drang-periode.
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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.

Stultorum incurata pudor malus ulcera celat.

De valsche schaamte der dwazen belet hen hunne zweren te ontblooten, zoodat zij
ongenezen blijven. HORATIUS, Epistolae I, 16, 24.

Sturm und Drang.
Sturm-und-Drang-periode.
Storm en drang.
Storm-en-drang-periode.
De naam storm-en-drang-periode wordt in de geschiedenis der Duitsche
letterkunde gegeven aan het tijdperk 177o-1788 naar aanleiding van
den titel Sturm und Drang van een drama van Maximiliaan von Klinger.
Ook in ruimeren zin wordt een tijdperk van overgang, vooral indien
het zich kenmerkt door moeielijke omstandigheden, menigmaal een
storm-en-drang-periode genoemd.

Suave maxi magno turbantibus aequora ventis,
E terra magnum alterius spectare laborem.

Aangenaam is het, wanneer er een storm woedt op den oceaan, van het strand op
anderer worstelen te staren. LUCRETIUS, De rerum natura 2, 1 sq.
In De Twee Bultenaars van Staring:
Die den angst der zee ontkwam
Beschouwt nog graag heur tuimling uit de haven.

Suaviter in modo, fortiter in re.
Zie: Fortiter in re, suaviter in modo.

Sub judice lis est.
Zie: Grammatici certant et adhuc sub judici lis est.

Sub sole nihil perfectum.
Er is niets volmaakt onder de zon.

Sui cuique mores fingunt fortunam.

Iemands karakter vormt zijn levenslot. — Iemands geluk of ongeluk is een
noodzakelijk uitvloeisel van zijn karakter. Incertus poeta bij NEPOS, Atticus II, 6 e. e.

Sume superbiam quaesitam meritis.

Neem den trots, dien (Gevoel de waarde, die) gij u door uwe verdiensten hebt
verworven. HORATIUS, Carmina 3, 30, 14 sq.

Summa cum laude.

Met den hoogsten lof.
Zie : Non sine laude.

Summa petit livor.

De nijd tast het uitnemendste aan. — Het zijn de slechtste vruchten niet, waaraan
de wespen knagen. OVIDIUS, Remedia amoris 369.
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Summa summarum.
Alles te zamen. Bij slot van rekening. PLAUTUS, Truculentus

I, 1, 4.

Summum crede nefas animam praeferre pudori,
Et propter vitam vivendi perdere causas.
Acht het de grootste zonde het !even te stellen boven de eer en aan het bestaan
alle reden des bestaans op te offeren. JUVENALIS, Satirae 8, 83 sq.

Summum jus, summa injuria.
Het hoogste recht is 't hoogste onrecht. — Vgl. TERENTIUS, Heautontimorumenos 4, 5, 48(796), Jus summum saepe summa est malitia. CICERO, De
officiis I, IO, 33.

Sunt aliquid manes, letum non omnia finit.
De schimmen der afgestorvenen zijn een werkelijk bestaand jets, de dood maakt
niet aan alles een einde. PROPERTIUS, Elegiae 5(4), 7, I.

Sunt certi denique fines.
Zie: Est modus in rebus.

Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt.
Er zijn tranen voor het lijden der menschen, hun lot roert het hart (res = casus
humani). VERGILIUS, Aeneis 1, 462.

Sunt qui non habeant, est qui non curat habere.
Er zijn er, die (hetgeen boven 't noodzakelijk levensonderhoud uitgaat) niet bezitten, er is ook iemand, wien het onverschillig is, of hij het bezit, (namelijk
de ware wijze). HORATIUS, Epistolae 2, 2, 182.

Superanda omnis fortuna ferendo est.
Zie : Quidquid exit, etc.

Superfiva non nocent.
Het overtollige schaadt niet.

Sursum corda.
Verheft uwe harten ! KLAAGLIEDEREN VAN JEREMIA

3, 41.

Surtout pas de zele.
Zie: Pas trop de zêle.

Sus Minervam (docet).
Het zwijn (leert) Minerva. — Het ei wil wijzer zijn dan de hen. CICERO, Epistolae
ad familiares 9, 18, 3.

Sustine et abstine.
Duld en onthoud u. — Lijd en mijd. Naar EPICTETUS.

Suum 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.

Suum cuique placet.
leder vindt het zijne schoon. — Elk meent zijn uil een valk te zijn. PLINIUS DE
OUDERE, Historia naturalis 14, 6(8), 71.
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Suum cuique pulchrum est.
Elk vindt het zijne schoon. Elk meent zijn uil een valk te zijn. CICERO, Tusculanae disputationes 5, 22, 63.

Sum cuique attributus est error.
leder heeft zijn zwakke zijde. Elke gek heeft zijn gebrek. CAT ULLUS, Carmina 22, 20.

Suus cuique mos.
Elk heeft zijn eigen manier van doen. TERENTIUS Phormio 2, 4, 14(454).

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 te wisschen, dan streek men de was met het bovenste vlakke einde
van de schrijfstift glad.

Tacere multis discitur vitae malls.
Door de vele treurige ervaringen des levens leert men zwijgen. SENECA, Thyestes

319.

Tacitis senescimus annis.
Zie: Tempora labuntur, etc.

Taciturn vivit sub pectore vulnus.
De wonde leeft diep in de borst, zonder zich naar buiten te openbaren. VERGILIUS,
Aeneis 4, 67.

Tam deest avaro quod habet, quam quod non habet,
De gierigaard mist zoowel wat hij heeft, als wat hij niet heeft. PUBLILIUS SYRUS,
Sententiae.

Tandem bona causa triumphat.
Eindelijk triomfeert de goede zaak.

Tandem fit surculus arbor.
Het rijsken wordt eindelijk cen boom. Prins MAURITS van Nassau.

Tantae molis erat Romanam condere gentem.
Zoo'n moeite kostte het grondvesten van den Romeinschen staat. VERGILIUS,
Aeneis I, 33.

Tantaene animis caelestibus irae?
Leeft er zulk een wrok in hemelsche gemoederen ? VERGILIUS, Aeneis 1, I I.
Zie ook: Tant de fiel entre-t-il dans l'Ame des devots!

Tant de bruit pour une omelette (au lard.)
Zooveel drukte om een pannekoek (met spek.)
Wat een drukte om een kleinigheid !
JACQUES VALLtE, sieur des Barreaux (1602-1672), raadsheer in het
parlement van Parij s
Des Barreaux bestelde tijdens een onweer op Goeden Vrijdag in een
herberg te St. Cloud, een spekpannekoek. Toen de waard, die een
goed zoon der R. K. kerk was, dit gerecht onder tegenstribbelen
opdiende, volgde een hevige donderslag. Nu viel de waard doodelijk
ontsteld op de knieen. Daarop greep Des Barraux tot geruststelling
van den man, zijn pannekoek en wierp dien uit het venster, onder
het uitspreken der bovenstaande woorden. (CEuvres de Voltaire, ed.
Beuchot, 43, 511.)
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Tant de fiel entre•t•il dans l'ame des davots!
Is er zooveel gal in 't gemoed der vromen ! BOILEAU, Lutrin I.
Zie ook :Tantaene animis caelestibus irae ?

Tanti non emo poenitere.
Zoo duur koop ik geen berouw. Incertus poeta in de ANTHOLOGIA LATINA 3, 217,

4.

Tantum religio potuit suadere malorum.
Zooveel onheil heeft de godsdienst (den mensch) doen stichten. LUCRETIUS,
De rerum natura 1, 101.

Tarda sit illa dies et nostro serior aevo.
Moge die dag nog ver of zijn en eerst lang na onzen tijd aanbreken. OVIDIUS,
Metamorphoseon libri 15, 868.

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 1, 8.
Zie ook : Don Quijote.

Tel brille au second rang qui s'eclipse au premier.
Menigeen schittert op den tweeden rang, wiens licht op den eersten rang verduisterd wordt. VOLTAIRE, Henriade I vers 31.

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.

Telum imbelle sine ictu.
Een onkrijgshaftige schicht zonder verwonding. Een met zwakke hand geworpen
schicht, die niet doordringt. VERGILIUS, Aeneis 2, 544.

Tempora labuntur, tacitisque senescimus annis.
De tijd glijdt daarheen, en ongemerkt worden wij oud. OVIDIUS, Fasti, 6, 771.

Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.
De tijden veranderen en wij veranderen met hen.

Tempora si fuerint nubila, solus eris.
Zie : Donec eris felix, etc.

Tempus abire tibi est.
Zie : Lusisti satis, etc.

Tempus edax rerum.
De tijd, die de dingen verteert. OVIDIUS, Metamorphoses XV, 234.

Tempus fugit.
De tijd snelt voort.
Opschrift, dat dikwijls op zonnewijzers en oude kerkklokken voorkomt.

Tempus omnia revelat.
De tijd brengt alles aan het licht. TERTULLIANUS, Apologeticum 7.

Tempus ruit, hora fluit.
De tijd snelt voort, het uur vliedt heen.
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't En is geen' schoone vrouw die suer siet op een man,
't En is geen' leelicke die vriend'lick wesen kan. C. HUYGENS.
Zie : Het en is enz.

Tertium non datur.
Een derde geval is niet mogelijk. — Een derde is er niet.

Tetigisti acu (sc. rem).
Gij hebt (de zaak) met de naald aangeraakt. — Gij hebt den spijker op den kop
geslagen. PLAUTUS, Rudens 5, 2, 19 (1293).

Te zijn of niet te zijn.
Zie : To be or not to be.

That is the question.
Zie : To be or not to be, that is the question.

The almighty dollar.
De almachtige dollar.
WASHINGTON IRVING, in een schetsje, getiteld : The Creole village, in 1836

opgenomen in het te New-York verschenen tijdschrift The Magnolia.

The child is (the) father of man.
Het kind is de varier van den man. WORDSWORTH, My heart leaps up.

The country of unlimited possibilities.
Het land van onbeperkte mogelijkheden.
Met deze uitdrukking bedoelde L. M. Goldbergen in een aantal reisschetsen, die in 1902 en 1903 in Duitsche en Engelsche dagbladen
verschenen, de Vereenigde Staten van Amerika. In boekvorm verscheen
het werk in Duitschland onder den titel : Das Land der unbegrenzten

11fOglichkeiten. Beobachtungen iiber das Wirtschaftsleben der Vereinigten Staaten von Amerika.
In Nederland verschenen in 1914 naar aanleiding van een bezoek aan
Sumatra van de hand van J. T. Cremer eenige reisschetsen onder den
titel : Ons land van onbeperkte mogelijkheden.

The cups that cheer, but not inebriate.
De drank (eigenlijk de bekers) die vroolijk maakt, maar niet bedwelmt. (De thee.)
WILLIAM COWPER, The Task (1785) IV.

The proof of the pudding is in the eating.
De proef van de pudding (krijgt men) door ze te eten. — Ondervinding is het beste bewijs.

The proper study of mankind is man.
De geschiktste studie van 't menschdom is de mensch. POPE, Essay on man 2, I.

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 philosophie wel droomt. SHAKESPEARE, Hamlet 1,

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.

5.
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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 15 den Januari 1855 in
't Engelsche Lagerhuis gehouden.

The struggle for life.
De strijd om 't bestaan.
Uitdrukking ontleend aan den titel van een boek van Darwin, luidende:
On the origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life. (Over het ontstaan
der soorten langs den weg der natuuriijke 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 I,

5.

Thomas.
Zie : Zoo ongeloovig als Thomas.

Though last not least in love.

Ofschoon de laatste, toch niet de minste in de liefde. SHAKESPEARE, Julius Cesar 3, I.
Gewoonlijk citeert men slechts : Last not least.

Three removes are as bad as one fire.
Drie verhuizingen zijn even erg als een brand. BENJAMIN FRANKLIN, The way
to wealth.

'Throchloftig folk fen dizze aide namme
Waes jimmer op dyn alders great!
Bljuw iwich fen dy grize hege stamme
Ien grien, ien kraeftich bloeyend leat!
Doorluchtig yolk van dezen ouden naam,
Wees immer op uw (voor)ouders grootsch!
Blijf eeuwig van dien grijzen hoogen stam,
Een groene, een krachtig bloeiende loot ! E. H. HALBERTSMA, Frijsk Folksliet.

Thugater (Grieksch : ,avy&Tie = dochter).
Naam eener in 1893 opgerichte vereeniging in 't belang van den werkenden stand
to Amsterdam, tot bevordering der belangen van het onderwijs en van vrouwen,
die onderwijs geven.

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.

Tijd is geld.
Zie: Time is money.
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Time is money.
Tijd is geld.
Vermoedelijk naar Bacon (Essayes, of Dispatch 1620). De bedoelde plaats
luidt : Time is the measure of business, as money is of wares. (Tijd
is een maatstaf voor den arbeid, evenals geld voor koopwaar.)

Timeo Danaos et pona 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 le chat.

To be or not to be, that is the question.
Te zijn of niet te zijn, dat is de vraag. SHAKESPEARE, Hamlet 3,

I.

Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als
een kind, overleide ik als een kind, maar nu ik een man geworden
ben, zoo heb ik te niet gedaan, hetgeen eens kinds was.
I CORINTHIERS 13 vers II.
Zie ook : Pueri puerilia tractant.

To err is human, to forgive divine.

Dwalen is menschelijk, vergeven is goddelijk. POPE, Essay on Criticism

II, 325.

Tooneelspel quam in 't licht tot leerzaem tijdverdrijf,
Het wijckt geen ander spel, noch koninklijcke vonden;
Het bootst de weerelt na: het ketelt ziel en lijf:
Het prickelt ze tot vreught of slaet ons zoete wonden :
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

11.

Toujours par quelque endroit fourbes se laissent prendre.
Altijd loopen schelmen op de een of andere manier in de val. LA FONTAINE,
Fables III. 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 FATOUVILLE, Arlequin, empereur dans
la lune.
(Dit stuk is opgenomen in Gherardi, Theatre italien, deel I en wend in
1864 voor 't eerst opgevoerd.)

Tout comprendre, c'est tout pardonner.
Alles begrijpen is alles vergeven.
( Eigenlijk : Tout comprendre rend três-indulgent.)
MADME DE STARL, Corinne ou 1'Italie 1807 ; I, Livre 18. Chapitre

Toute comparaison cloche.
Iedere vergelijking gaat mank.
Gevleugelde woorden,

13

5.
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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 zijn 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.

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, Hoofdstuk I. (Gewijzigd.)

Tout finit par des chansons.
Alles eindigt met een liedje. Niemand trekt zich op den duur zijn leed aan.
Gewoonlijk citeert men : En France tout finit par des chansons. (In
Frankrijk eindigt alles met een liedje )
Beaumarchais, Mariage de Figaro, laatste regel van het couplet van
Brid'oison aan het einde van het stuk, ter kenschetsing der luchthartigheid van het Fransche voik.

Tout fiatteur
Vit aux dëpens de celui qui l'ecoute.
leder vleier
Leeft ten koste van hem, die naar hem luistert. LA FONTAINE, Fables I, 2.
corbeau et le renard.

Le

Tout homme a deux pays, le sien et puis la France.
leder mensch heeft twee vaderlanden, zijn eigen land en Frankrijk. HENRI DE
BORNIER, La fille de Roland, 3, 2.

Tout passe, tout lasse, tout casse.
Alles gaat voorbij, alles vermoeit, alles breekt.

Tout soldat francais porte dans sa giberne le baton de marechal
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 1837,1,5.
Lodewijk XVIII in een toespraak tot de jongelieden van de militaire
school van Saint-Cyr, opgenomen in den Moniteur van to Augustus 1819,
blz. 1072 volgens R. Alexandre, Le mus6e de la conversation, 3e ed.,
Paris 1897, blz. 300.

Trahit sua quemque voluptas.
leder wordt door zijn eigen genoegen aangetrokken. — leder heeft zijn zwak. —
's Menschen lust, 's menschen leven. VERGILIUS, Bucolica 2, 65.

Transeat cum ceteris.
Het ga met de rest voorbij. — Het is evenmin als de rest een verdere kennisneming waard.

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.
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Tres faciunt collegium.
Drie personen vormen een gezelschap. DIGESTA LXXXVII De verborum significatione 5o, i6.

Truditur dies die.
De eene dag drijft den anderen voort. — De tijd staat niet stil. HORATIUS,
Carmina 2, 18, 15.

Tim quod _nihil refert, ne cures.
PLAUTUS, Stichus 2, 1, 48(320).

Tua quod nil refert, percontari desinas.
Bemoei u niet met ( Vraag niet naar) hetgeen u niets aangaat. TERENTIUS,
Hecyra, 5, 3, 22(810).

Tua res agitur, paries cum proximus ardet.
Uw eigen belang staat op het spel, als de muur (het huis) van uw buurman in
brand staat. HORATIUS, Epistolae i, 18, 84.
Tu l'as voulu, George Dandin, tu l'as voulu.
Ge hebt het gewild, George Dandin, ge hebt het gewild. MOLIERE, George Dandin, 1, 9.
Eigenlijk : Vous l'avez voulu, George Dandin, vous l'avez voulu.

Tulit alter honores.
Zie : Hos ego versiculos, etc.

Tu Marcellus eris.
Gij zult Marcellus zijn ! VERGILIUS, Aeneis 6, 883.
Anchises toont in de onderwereld aan Aeneas de toekomstige helden
van het Romeinsche yolk (= Aeneas' nakomelingen) en onder hen ook
Marcellus, neef van Augustus, die groote verwachtingen opwekte en
als Augustus' opvolger beschouwd werd, doch op 20-jarigen leeftijd
overleed. Vandaar dat de uitdrukking gebruikt wordt met betrekking
tot het voorwerp eener verwachting, die niet vervuld kan worden.

Tunc tua res agitur, paries cum proximus ardet.
Zie : Tua res agitur, etc.
(T u n c is voor N a m in de plaats gesteld.)

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito.
Gij, wijk niet voor het ongeluk, maar ga er des te moediger tegen in. VERGILIUS,
Aeneis 6, 95.

Tunica propior pallio est.
Het hemd is nader dan de rok. PLAUTUS, Trinummus V, 2, 30.

Tu quoque?
Ook gij ?
Zie : Et tu, Brute !

Tu recte vivis, si curas else, quod audis.
Gij leeft, zooals het behoort, indien gij er voor zorgt datgene te zijn, waarvoor
gij doorgaat. HORATIUS, Epistolae i, 16, 17.

Turpe est laudari ab illaudatis.
Het is geen eer geprezen te worden door hen, die het zelf niet worden.

Tusschen weemoed, strijd en hope
Vliedt het leven snel voorbj. DE GENESTET, Leekedichtjes XCVII, Weemoed en Hope.
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Tuta silentio merces.
De stilzwijgendheid heeft haar zeker loon. (Het loon voor trouw stilzwijgen blijft
niet uit.) HORATIUS, Carmina 3, 2, 25 sq.

Twee vaten heeft Jupijn. lit 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, 37,1o8.
Zie ook : Patria est, ubicumque est bene.

Ubi lex, ibi poena.
Waar een wet is, is straf.

Ubi mel, ibi fel.
Waar honig is, is ook gal. — Geen rozen zonder doornen.

Ubi meum invenio. ibi vindico.
Ik neem 't mijne, waar ik het vind.
Gewoonlijk citeert men : Je prends mon bien at je le trouve. Zie aldaar.

Ubi plura nitent in carmine, non ego paucis
Offendar maculis.
Zoo in een gedicht vele schitterende passages voorkomen, neem
vlekjes geen aanstoot. HORATIUS, Epistola ad Pisones 351 sq.

ik aan enkele

U heb ik lief, mijn blauwgekielde,
Mijn Hollands 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 rijzen. 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 3o. LUCAS 6 vers 44.

Uit diepten van ellenden
Roep ik, met mond en hart,
Tot U, die heil kunt zenden. PSALM 13o vers I.
Uitroeien met wortel en tak. Jos 18 vers 16. MALEAcui 4 vers I.
Uitstorten (zijn hart, zijn ziel). I SAMUEL I vers 15. PSALM 42 vers 5.
PSALM 62 vers 9.

't Uitverkoren yolk (De Joden).
Ultima ratio regis.

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

Het laatste woord des konings.
Opschrift der Pruisische kanonnen sedert 1742.
PREUSS, CEuvres de Frederic le Grand, deel II, blz.

118.
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Ultima ratio regum.
Het laatste woord der koningen.
Opschrift van alle kanonnen, die in Frankrijk gegoten werden, tijdens
het bewind van Richelieu. (1624-1642).
FLEURY DE BELINGEN, Les premiers essays de proverbes. La Haye
1654, blz. 114.

Ultima semper
Exspectanda dies homini, dicique beatus
Ante obitum nemo supremaque funera debet.
Men moet altijd 's menschen laatsten dag afwachten, en niemand gelukkig noemen
v6Or zijn dood. OVIDIUS, Metamorphoseon libri 3, 135 sqq.
Volgens een onzekere overlevering zou Solon dit tot den Lydischen
koning Croesus gezegd hebben.

Ultima Thule.
Het afgelegen eiland Thule. Vermoedelijk een der eilanden ten Noorden
van Engeland, dat de Ouden voor het eindpunt der aarde hielden.
VERGILIUS, Georgica I, 30.

Ultra posse nemo obligatur (of tenetur).
Niemand kan verplicht worden meer te doen, dan in zijn vermogen is.
Una salus victis, nullam sperare salutem.
Het eenige heil voor overwonnenen is op geen heil te hopen (zich niet over te
geven, maar den heldendood te sterven). VERGILIUS, Aeneis 2, 314.

Uncle Sam.
Oom Sam.
Eigennaam ter aanduiding van het Amerikaansche yolk, inzonderheid van
de bewoners der Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
De naam is of komstig van Samuel Wilson uit New-York, die zich tegen
het einde der 18 e eeuw met zijn broer Ebenezer te Troy aan den
Hudson vestigde en wegens zijn gemoedelijken aard door groot en
klein ,Uncle Sam" genaamd werd. Door nauwgezetheid van geweten
en onomkoopbaarheid bij groote leverantien ten behoeve van het leger
in den tweeden oorlog met Engeland in 1812, werd hij aangesteld tot
inspecteur van de proviand voor 't leger. Men noemde de levensmiddelen, die door hem waren goedgekeurd en daarom met de letters
U. S. waren gemerkt, Uncle-Sam-rundvleesch, enz. Buiten de naaste
omgeving van Samuel Wilson zag men in de letters U. S. echter niets
anders dan een verkorting van United States (Vereenigde Staten),
Waarschijnlijk hechtte Samuel Wilson zelf aan deze woorden ook geen
andere beteekenis.
Zie ook : Brother Jonathan.

Und bist du nich willig, so branch' ich Gewalt.
En zijt ge niet gewillig, dan gebruik ik geweld. GOETHE, ErlkOnig.

Und der Mensch versuche die GOtter nicht.
En de mensch zal de Goden niet verzoeken. SCHILLER, Der Taucher.

Unde habeas quaerit nemo, sed oportet habere.
Vanwaar gij het hebt, daarnaar vraagt niemand, maar hebben moet gij het.
JUVENALIS, Satirae 14, 207.
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Unde ingenium par materiae?
Waar zult gij het talent vandaan halen, dat opgewassen is tegen de behandeliug
van uw stof? JUVENALIS, Satirae 1, 15o sq.

Un diner rechauffe ne valut jamais rien.

Een opgewarmd diner was nooit wat waard. BOILEAU, Lutrin I vers 104.

Une chambre introuvable.
Een onvergelijkelijke kamer.
Zie: Plus royaliste que le roi.

Une tempete dans un verre d'eau.
Een storm in een glas water.
MONTESQUIEU (1689-1755) met betrekking tot troebelen in de kleine
republiek San Marino.
Zie : Balzac, Le cure de Tours, ceuvres completes. Paris 1869, deel 6, blz. 48.

Unicuique dedit vitium natura creato.
De natuur geeft aan ieder bij de geboorte zijn bepaalde zonde. PROPERTIUS,
Elegiae 2, 22, 17(3, 15, 17).

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 un plus sot qui l'admire.

Een gek vindt altijd een grooter gek die hem bewondert. BOILEAU, Art poetique II, slot.

Un Tiens vaut, ce dit-on, mieux que deux Tu rauras:
L'un est stir, rautre 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 pecheur.

Unum cognoris, omnes noris.

Kent gij er een, zoo kent gij ze allen. TERENTIUS, Phormio

2, I, 35(265).

Unus homo nobis cunctando restituit rem.
Een man heeft door zijn talmen onze zaak weer op de been gebracht (nl. Q.
Fabius Maximus Cunctator). ENNIUS bij CICERO, De officiis 1, 24, 84, De
senectute 4, 10.

Unus testis, nullus testis.,
Een getuige, Been getuige. — an getuige is niet voldoende.

Urbi et orbi.
Aan de stad en het heelal.
Woorden, die vroeger voorkwamen in de begroeting van een nieuwen
paus, wanneer dezen den pauselijken mantel werd omgehangen.

Urbs antiqua ruit multos dominata per annos.
Eene oude stad, die vele jaren geheerscht heeft, stort in puin. VERGILIUS
Aeneis 2, 363.

Uren, dagen, maanden, jaren
Vliegen als een, schaduw heen. EVANGELISCH GEZANG 160, eerste regels.
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Urit enim fulgore suo, qui praegravat artes
Infra se positas; exstinctus amabitur idem.
Hij, die door zijn glans de taientea van hen, die lager staan, doet verbleeken, wek t
hierdoor nijd op; eerst na zijn dood zal hij de verdiende bewondering deelachtig
worden. HORATIUS, Epistolae 2, 1, 13 sq.

Usus est tyrannus.
De gewoonte is een tiran. Vgl. HORATIUS, Epistola ad Pisones 71 sq. : Usus
quern penes arbitrium est et jus et norma loquendi. (De gewoonte, bij wie de
beslissing is en het recht en de maatstaf van spreken.)

Usus magister est optimus.
De ondervinding is de beste leermeesteres. — Vgl.: E x p e r i e n t i a optima
r e r um m a g i s t r a, en verder CAESAR, De bello CiVili 2, 8, 3 Rerum omnium,
magister uses, PLINIUS DE JONGERE, Epistolae 1, 20, 12 Usus, magister egregius.
CICERO, Oratio pro C. Rabirio Postumo 4, 9.
..,

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.

Ut pictura poesis.
Een gedicht is als eene schilderij. HORATIUS, Epistola ad Pisones 361.

Ut quimus, quando ut volumus non licet.
Gelijk wij kunnen, iadien wij niet kunnen, gelijk wij willen. TERENTIUS,
Andria 4, 5, 10(805).

Ut sementem feceris, ita metes.
Gelijk gij gezaaid hebt, alzoo zult gij maaien. — Wat de mensch zaait, zal hij
maaien. CiCERO, De oratore 2, 65, 26 i.

Ut vidi, ut perii, ut me malus abstulit error!
Ik zag, ik ontvlamde, ik werd door een rampzaligen waanzin medegesleept.
VERGILIUS, Bucolica 8, 41, Ciris 430.

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 18 vers 42.

Uw heerschapp4
Is lang voorbij. K. L. LEDEGANCIC. Aan Gent.
Uw ja zij ja en uw neen neen.

MATTHEUS 5 vers 37, JAC0Bus

5 vers 12.

Zie ook: Zweert ganschelijk niet.

Uw koninkrijk kome.
Zie : Uw naam worde geheiligd.

Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede,
gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde.
Het Onze Vader. MATTHEUS 6 vers 9 en 10. LUCAS II vers 2.
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Uw wil geschiede.
Zie: Uw naam worde geheiligd.

Uw woord is eene lamp voor mijnen voet en een licht voor mijn
pad. PSALM 119 vers 105.
Vade mecum.
Ga met mij. Naam, dien men geeft aan een voorwerp, dat men gewoonlijk bij
zich draagt, inzonderheid aan een handboek.

Vade retro, Satanas!
Ga achter mij, Satan ! MATTHEUS, 16, 23.

Vader, ik heb gezondigd.

LUCAS 15 vess 18.

Zie ook : Pater, peccavi.

Vader, in Uwe handen beveel ik mjnen geest.
Het laatste der zeven kruiswoorden van Jezus. LUCAS 23 vers 46.

Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
Het eerste der zeven kruiswoorden van Jezus. LUCAS 23 vers 34.

Vae victis!
Wee den overwonnenen !
BRENNUS, 390 v. Chr. bij de inneming van Rome. PLAUTUS, Pseudolus V, 2, 19.

Vale.
Vaarwel.

Vana est sine viribus ira.
Haat, zonder de macht om er aan to voldoen, is ijdel. Lim's, Ab urbe condita
libri 1, 10, 4.

Van de daken prediken. MATTHEUS IC) vess 27. LUCAS 12 vers 3.
Van den boom der kennis eten. GENESIS 2 vers 9 en 17.
It Vangt aan, het kloek bedrijf, waar 't nakroost van zal spreken.
TOLLENS, Overwintering op Nova-Zembla.

Vanitas vanitatum.
IJdelheid der ijdelheden. PREDIKER I vers

Van Pontius naar Pilatus sturen,

I.

Naar LUCAS 23 vers 6 tot I 2.

In plaats van : Van Herodes naar Pilatus sturen.

Van Scylla op Charybdis vervallen.
Van het eene gevaar in 't andere vervallen.
Scylla, rots tusschen Italie en Sicilie. Daar tegenover op de N. O. 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 mihi legiones!
Varus, Varus, geef mij mijne legioenen weder!
Keizer Augustus na den slag in 't Teutoburger woud, 9 na Chr.
Zie ook : Quinctilli Vare, redde legiones.
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Varietas delectat.

Verandering van spijs doet eten. CICERO, de nat.
Afwisseling is aangenaam.
9, 22 en verschillende andere schrijvers.
deorum

Varium et mutabile semper femina.
Eene vrouw is een steeds wisselend en veranderlijk wezen. VERGILIUS,
Aeneis IV, 569.

Vat der Dandiden.
Zie : Danaldenvat.

c.
Zie : Vi coactus.

Vedi Napoli e poi muori I
Zie Napels en sterf dan !
Italiaansch spreekwoord.
Gewoonlijk citeert men minder juist : Napels zien en dan sterven, of in
het Fransch : Voir Naples et mourir.
Volgens sommigen zou M u o r i de verbastering zijn van den naam van
een plaatsje, dat in de oudheid in de nabijheid van Napels lag en een
bezoek overwaard was. De beteekenis van deze zegswijze zou dus
oorspronkelijk zijn : Ziet eerst Napels en daarna het bedoelde plaatsje.

Veel drukte (leven) om niets.
Zie : Much ado about nothing.

Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.
MATTHEUS 19 vers 30. MARCUS 10 vers 31. LUCAS 13 vers 30.
Vele laatsten zullen de eersten zijn.
Zie: Vele eersten zullen de laatsten zijn.

Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
MATTHEUS 22 eers 14.
Velle suum cuique est, nee voto vivitur uno.

MATTHEUS 20 vers 16

leder heeft zijn wensch, en ieders wensch is niet dezelfde. PERSIUS, Satirae 5, 53.

Veniam petimusque damusque vicissim.
Zie : Hanc veniam, etc.

Venienti occurrite morbo.

Weersta de ziekte, als zij nog aan het opkomen is. PERSIUS, Satirae 3, 64.

Venit summa dies et ineluctabile tempus.

De jongste dag en het onafwendbaar oogenblik is daar. VERGILIUS, Aeneis 2, 324.

Veni, vidi, vici.
Ik kwam, ik zag, ik overwon.
Volgens PLUTARCHUS, Gezegden van koningen en veldheeren, sprak
Caesar deze woorden na de overwinning bij Zela, den 22 en Augustus
van het jaar 47 vOOr 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.
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Venturae memores jam nunc estote senectae :
Sic nullum vobis tempus abibit iners.
Zijt reeds nu gedachtig aan den nakenden ouderdom : zoo zult gij geen oogenblik
ongebruikt laten voorbijgaan. OVIDIUS, Ars amatoria 3, 59 sq.

Verba animi proferre et vitam impendere vero.
Zijn gedachten vrij uitspreken en zijn leven ten offer brengen aan de waarheid.
JUVENALIS, Satirae 4, 91.
Het laatste gedeelte van dit vers V it am imp e n d e r e vero is wel
door denkers als motto hunner werken gekozen, o. a. door Rousseau.

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 heen, maar geschriften blijven.

Verblljdt u met de blijden en weent met de weenenden. ROMEINEN 12
vers 15.
Verboden vrucht. GENESIS 3 vers I-6.
Vergadert u geen schatten op de aarde MATTHEUS 6 vers 19.
Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wlj vergeven onze schulde-

naren.
Het Onze Vader, MATTHEUS 6 vers I 2. LUCAS II vers 4.

Ver in 't Zuiden ligt mijn Spanje.
Zie : Fern im Siid das schOne Spanien.

Veritas odium para.
Zie : Obsequium amicos, etc.

Veritas nihil veretur nisi abscondi.
Het eenige, dat de waarheid vreest, is verborgen te blijven.

Veritatis simplex oratio est.
Het woord der waarheid is eenvoudig. — De waarheid heeft geen kunstgrepen
noodig om te overtuigen. SENECA, Epistolae 49. I 2.

Verlos ons van den booze.
Het Onze Vader. MATTREtIS 9 vers 13. LUCAS I I vers 4.

Verlos ons van den preektoon, Heer !
Geef ons natuur en waarheid weer !

DE GENESTET,

Leekedichtjes LX,

Leekegebedje.

Versate diu, quid ferre recusent,
Quid valeant humeri.

Overweegt eerst goed, wat uwe schouders niet, wat zij we kunnen dragen (waartoe gij niet en waartoe gij we in staat zijt). HORATIUS, Epistola ad Pisones 39 sq.
Versint, eer glib begint. CATS, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen
tijt III.
Verzuim de gave niet, die in u is. I TIMOTHEUS 4 vers 14.
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Vestigia me terrent.
(Quia me vestigia terrent, etc.). — De voetstappen boezemen mij schrik in. (Antwoord van den vos aan den zieken leeuw in de bekende fabel.) — De zaak is
niet te vertrouwen. HORATIUS, Epistolae 1, 1, 74.
(Het) vette der aarde. GENESIS 45 vers 18. NEIIEMIA 8 vers H. PSALM 81
vers 17. PSALM I47 vers 14.

Vi absolutionis.
Krachtens de vrijspraak.

Vi cessionis.
Krachtens afstand.

Vice versa.

In omgekeerde richting. — Heen en weer.

Vi coactus.
Door geweld gedwongen.
Deze uitdrukking, afgekort tot v. c., werd o. a. door Cornelis de Witt
achter zijn naam gevoegd, toen hij den 29 Juni 1672 gedwongen werd
een geschrift te onderteekenen, waarbij het eeuwig edict herroepen en
aan Willem III het stadhouderschap opgedragen werd. De Witts gemalin
haalde echter de pen door deze beide letters.

Victrix causa deis placuit, sed vista Catoni.

De zaak der overwinnaars vond instemming bij de goden, die der overwonnenen
bij Cato. LU CANUS, Pharsalia I, 128.

Videant consules, ne quid res publics detrimenti capiat.

Laat de consuls er voor zorgen, dat het gemeenebest geen schade lijde. CICERO,
Orationes in Catilinam I, 2, 44.
Dit was de formule, waarmede de senaat den consuls onbeperkte macht
verleende in gevaarlijke tijdsomstandigheden, b. v. bij de onlusten verwekt door C. Gracchus (121) en bij de samenzwering van Catilina (63).

Video meliora proboque;
Deteriora sequor.
Ik zie het betere en ik keur het goed,
Maar ik doe het kwade. OV1DIUS, Metamorphoseon libri 7, 20 sq.
Motto van Vondels Palamedes.

Vielen gefallen ist schlimm.
Zie : Kannst du nicht alien gefallen.

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 villes
mortes du Zuiderzee." („De doode steden van de Zuiderzee.")

Vincit amor patriae.

De vaderlandsliefde overwint (legt aan alle andere overwegingen het zwijgen op).
VERGILIUS, Aeneis 6, 823.

Vindicat atque polit.
Dit wreekt, gene beschaaft. (Het zwaard en de yip.)
Devies van het Groningsch studentencorps.
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Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
Polissez-le sans cesse et le repolissez.
Neem uw werk telkens op nieuw onder handen, tot twintigmaal toe,
Polijst het zonder ophouden en polijst het nog eens weer. BOILEAU, 1'Art poetique,

Violenta nemo imperia continuit diu.
Niemand handhaaft lang eene heerschappij van geweld. — Strenge heeren regeeren
niet lang. SENECA, Troades 67.

Viresque acquirit eundo.
Krachten krijgt zij (de faam) onder het gaan. VERGILIUS, Aeneis

IV, x75.

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 est medium vitiorum et utrinque reductum.
De deugd vormt het midden tusschen twee ondeugden (uitersten) van elk waarvan
zij even ver verwijderd is. HORATIUS, Epistolae I, 18, 9.

Virtus nobilitat.
De deugd adelt.
Devies der orde van den Nederlandschen Leeuw.

Virtus post nummos.
De deugd na de duiten. HORATIUS, Epistolae i, r, 54.

Virtutes paganorum splendida vitia.
De deugd der heidenen zijn blinkende zonden.
Men houdt het er voor, dat dit woord gevormd is naar AUGUSTINUS,
De civitate Dei 19, 25.

Visch wil zwemmen.
Zie: Pisces natare oportet.

Vis comica.
De kracht van het comische. CAESAR bij Suetonius, Vita Terentii, Ed. Roth,
biz. 294, 35.
Eigenlijk worth op de aangegeven plaats niet van „vis comica", maar
van „virtus comica" gesproken. Door verkeerde plaatsing van een
komma schijnt het echter bij een oppervlakkige lezing, dat er „vis
comica" bedoeld wordt.

Vis consili expers mole ruit sua.
Kracht zonder beleid bezwijkt onder haar eigen last. HORATIUS, Carmina

3, 4, 65.

Vita brevis (est), ars longa.
Het leven is kort, de kunst lang. SENECA. De brevitate vitae i, I.
Latijnsche vertolking van het begin der aphorismen van Hippocrates:
,49 fltog Pear6g ,,r) 6i rixvn paxpii".

Vitae summa brevis seem nos vetat inchoare longam.
De kortheid des levens vermaant ons Been hoop to voeden, die eerst in een verre
toekomst verwezenlijkt zou kunnen worden. HORATIUS, Carmina I, 4, 15.
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Vitae mancipio nulli datur, omnibus usu.
Het leven wordt niemand in eigendom, maar alien in leen gegeven.
De rerum natura 3, 969.

LUCRETIUS,

Vitam impendere vero.
Zie : Verba animi proferre, etc.

Vitiis nemo sine nascitur; optimus ille est,
Qui minimis urguetur.
Niemand komt zonder gebreken ter wereld ; hij is de beste, die door de minste
gedrukt wordt, HORATIUS, Satirae 1, 3. 68 sq.

Vitiosum est ubique, quod nimium est.
Overdrijving is altijd verkeerd. SENECA, De tranquillitate animi 9, 6.

Vivite felices, quibus est fortuna peracta
Jam sua.
Leeft gelukkig, gij die reeds aan het einde uwer lotswisselingen gekomen zijt.
VERGILIUS, Aeneis 3, 493 sq.

Vivit sub pectore vulnus.
Zie : Taciturn vivit, etc.

Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango.

De levenden roep ik. De dooden beklaag ik. De bliksems breek ik.
Deze woorden kwamen als opschrift op klokken in de Midde/eeuwen
veelvuldig voor. SCHILLER koos ze tot motto voor zijn Lied von der
Glocke.

Vlaamsch in Vlaanderen.
Refrein van het lied In Vlaanderen Vlaamsch van Frans de Cort.

Vleeschpotten van Egypte.
Zie : De vleeschpotten van Egypte.

Vleesch van mijn vleesch en been van mijn been.
Voila justement comme on dcrit l'histoire.

GENESIS 2 vers

23.

Zie : Et voila justement comme on ecrit l'histoire.

Voila le soleil d'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 l'annee
1812, deel 7, blz. 9.

Voir Naples et mourir.
Napels zien en (dan) sterven.
Zie : Vedi Napoli e poi muori.

Volenti non fit injuria.
Hem, die zelf wil, geschiedt geen onrecht.

Voluptates commendat rarior usus.
Een spaarzaam gebruik verhoogt het genot.

JUVENALIS, Satirae

II, 208.
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Volgens Bartjens.
Uitdrukking, die in de omgangstaal vaak na eene eenvoudige berekening
gebruikt wordt. Bartjens was een beroemd Amsterdamsch rekenmeester,
van wien to Zwolle in 1633 een rekenboek „Cijfferinge" uitkwam,
dat herhaaldelijk, zelfs nog in 1824, herdrukt is.

Voor de jeugd is 't beste goed genoeg.
Zie : Fur die Jugend ist das Beste gut genug.

Voorzichtig gelijk de slangen.
Zie : Weest voorzichtig gelijk de slangen.

Vos exemplaria Graeca
Nocturna versate mane, versate diurna.
Leest aanhoudend dag en nacht de Grieksche meesterstukken. HORATIUS, Epistola
ad Pisones 269.

(Een) Vos verliest wel zijn haar, maar niet ztjne streken.
Zie: Vulpem pilum mutare, non mores.

Vous etes oravre, Monsieur Josse.
U is goudsmid, Mijnheer Josse. (U geeft een raad in Uw eigen belang.) MOLIERE,
L'amour mèdecin I, I.
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 l'as voulu, etc.

Vox clamantis in deserto.
De stem des roependen in de woestijn. (Het waarschuwende woord van iemand,
die geen gehoor vindt.) JESA JA 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 faucibis haesit.
Zie: Arrectaeque horrore comae, etc., en Obstipui, etc.

Vox populi, vox Dei.
De stem van 't yolk is de stem van God. Vgl. HOMERUS, Odyssea 3,

314 sq.

Vrede op aarde.
Vrede zij ulieden ! LUCAS 24 vers 36.
Vrees God, maar, vriend,
Wees nooit vreesachtig.
Zij kinderlijk,
Nooit kinderachtig. GUIDO GEZELLE, Verzen 1 (Nederl. Boekhandel, x 902) blz. 183.
Vreest God, eert den koning.
LUCAS 2 vers 14.

Zinspreuk van verschillende corporation, inzonderheid van anti-revolutionnaire kiesvereenigingen.

Vrljheid, blijheid.
Zie : Vryheyt, blyheyt.

Vroegh rijp, vroegh rot, vroegh wijs, vroegh sot.
den ouden ende nieuwen tijt I.

CATS, Spiegel van
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Vrome wenschen.
Zie: Pia desideria.
Pia vota.

Vryheyt, blyheyt. CATS, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt, III.
Vulgus amicitias utilitate probat.
Het gemeene y olk meet de vriendschap near het voordeel af. OVIDIUS, Epistolae
ex Ponto 2, 3, 8.

Vulgus alit venis et caeco carpitur igni.

Zij voedt de wonde in hare aderen en wordt door het verborgen (liefde)vuur
verteerd. VERGILIUS, Aeneis 4, 2.

Vulpem pilum mutare, non mores.
Een vos verandert zijn haar, maar niet zijn aard. SUETONIUS, Vespasianus 17.

Vulpes pilum mutat, non mores.
De vos verwisselt van haar, niet van aard. — De vos verliest wel zijn haren,
maar niet zijn streken. SUETONIUS, Vita Vespasiani 16.
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.
vers 34. LUCAS 6 vers 45.

MATTHEUS 12

Waar liefde woont, gebiedt de 'leer den zegen;
Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkre gen
En 't leven tot in eeuwigheid ! PSALM 133 vers 3.
Waar Maas en Waal to zamen spoelt
En Gorkum 1st van ver. H. TOLLENS, Herman de Ruiter.
Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. MATTHEOS 6 vers 21.
LUCAS 12

vers 34.

Waar werd oprechter trouw.
Zie : Waer werd opreghter trou.

Wachter, wat is er van den nacht ?

JESAJA 21 vers

I I.

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 berg (bergen) niet tot Mohammed komt (komen), dan.
zal Mohammed tot den berg (de bergen) gaan.
Zie: Als de berg, enz.

Wanneer het water stille staet,
Wanneer de mensche ledigh gaet,
Wanneer het yser rusten moet,
Niet een van drie en blijfter goed.

CATS, Tachtighjarige bedenkingen.
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Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in hem gelooft,
niet verderve, maar het eeuwige leve hebbe. JOHANNES 3 vers 17.
Want die geen onheil ziet in laffe bastaardij,
Is veil voor vlek en schande en rijp voor slavernij. K. L. LEDEGANCK,
Aan Gent.

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 verder dan uw stok lang is.
Want waarheid (dat 's al oud) vindt nergens heil nog heal;
Dies acht men hem voor wijs, die vinger op de mond left;
0, kon ik ook die konst! maar wat op 's harten grond left,
Dat welt me naar de keel: ik word te stiff geparst,
En 't werkt als nieuwe wijn, die tot de spon uitbarst. VONDEL, Roskam, vers 62.
Gewoonlijk citeert men alleen :
Wat op 's harten grond left, dat welt me naar de keel.

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 LAERTIUS VI, 2 n. 6,

32.

Was du ererbt von deinen Vatern hast,
Erwirb es um es zu besitzen.
Wat gij van uwe vaderen hebt geerfd,
Verwerf dat, om het te bezitten. GOETHE, Faust I, Nacht.

Was glanzt ist flit- den Augenblick geboren;
Das Echte bleibt der Nachtwelt unverloren.
Wat glanst is slechts voor 't oogenblik geboren;
Het echte blijft voor 't nageslacht bewaard. GOETHE, Faust, Vorspiel auf dem Theater.

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 te stellen !

TOLLENS,

Overwintering op Nova Zembla.

Wat baat het een mensch, zoo hij de geheele wereld gewint, en hij
lijdt schade aan zijne ziel? MATTHEUS 16 vers 26. MARCUS 8 vers 36.
LUCAS 9

vers 25.

Wat buigt, breekt niet. CATS, Huis- en zedebeelden.
Wat buigt gij a neder, 0 mijne ziel, en zljt onrustig in mjj ?

PSALM 42

vers 6 en 12.

Wat een mensch zaait, zal hij ook maaien. GALATIERS 6 vers 7.
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Wat God samengevoegd heeft, scheide de mensch niet.

MATTHEUS 19

vers 6. MARCUS 16 vers 9.

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 toch rljkdom ? Wat is eer?
Een handvol nietig slijk. VAN ALPHEN, De ware rijkdom.
Wat is waarheid ? PILATUS volgens JOHANNES 18 vers 38.
Wat op 's harten grond left, dat welt me naar de keel.
Zie : Want waarheid (dat 's al oud) vindt nergens heil noch heal.

Wat verschijne,
Wat verdwijne,
't Hangt niet aan een los geval,
In 't voorleden
Ligt het heden;
In het n u, wat worden zal.
' BILDERDIJK, Afscheid, uitgesproken in de Amsterdamsche afdeeling der
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen en Kunsten, (i8ii).

„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, Voor de vuist.
Wat wij wenschen, willen, streven,
Hooger geest gebiedt. DE GENESTET, Terugblik.
Wat zich als stichtelijk aan komt melden,
Sticht ons maar zelden. DE GENESTET, Stichtelijk.
Wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den
balk, die in uw oog is, merkt gij niet ! MATTHEUS 7 vers 3.
Weent met de weenenden. ROMEINEN 12 vers 15.
Weest voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven.
MATTHEUS 10 vers 16.

Weest vroolijk, maar werkt door.
Woorden door Prof. HUET, Hoogleeraar aan de Polytechnische School
te Delft (l 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 s eenigen tijd een gevleugeld woord geweest.

Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt. GENESIS I vers 28.
„Wees u zelf!" zei ik tot iemand;
Maar hij kon niet : hij was n i e m a n d. DE GENESTET. Leekedichtjes H,
Individualiteit.

Wees vlaamsch in uwe spraak en vlaamsch in uwe zeden.
Zie: Blijf trouw aan uw voorleden.
Gevleugelde woorden.
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Wees vlaamsch van hert en vlaamsch van aard.
Zie : Blijf trouw aan uw voorleden.

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 1 vers I.
Welkom, lieve kleine zus!
Welkom in dit leven. VAN ALPHEN, Welkomstgroet.
Welzalig 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 1 vers T.
(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.)
Wenn ihr 's nicht fiihlt, ihr werdet 's nicht erjagen.
Als gij 't niet voelt, dan zult gij 't niet bereiken. GOETHE, Faust

I, Nacht.

Wenn jemand eine Reise tut,
So kann er was erzahlen.
Als iemand een reis maakt,
Dan kan hij wat vertellen.
MATTHIAS CLAUDIUS, Urians Reise um die Welt, in Voss' Musenalmanak
voor het jaar 1786, blz. 166, in 't Hollandsch vertaald onder den
titel: De reis van Jurriaan.
Gewoonlijk citeert men:
Als iemand verre reizen doet,
Dan kan hij wat verhalen.

Wenn Menschen auseinander gehn,
So sagen sie: Auf Wiedersehn!
Wanneer menschen van elkaar gaan,
Dan zeggen zij : Tot weerziens ! E. voN FEUCHTERSLEBEN, Nach altdeutscher Weise.

Wenn Damen aus einander gehn
Dann bleiben sie ein Bischen stehn.
Wanneer vrouwen afscheid nemen
Dan blijven zij nog een beetje staan praten.

(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.

Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten.
Wie al to lang ergens over nadenkt, zal weinig ten uitvoer brengen. SCHILLER,
Wilhelm Tell 3, I.
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Werken der duisternis. ROMEINEN 13 vers 12.
Werken en denken en leeren is leven:
Wie hier niet werkt, is zijn plekjen op aard',
Wie daar niet denkt, is het leven niet waard.

DE GENESTET, Werken,

denken, leeren.

Werken in het zweet des aanschijns. GENESIS 3 vers 19.
Werken zoolang het dag is. JoH. 9 vers 4.
Werkt uwe eigene zaligheid met vrees en beven. PHILIPPENZEN 2 vers 12.
Wer lacht da?
Wie lacht daar?

5, 6. De woorden „Wer lacht da?" worden
door Odoardo Galotti uitgesproken in een alleenspraak, nadat de Prins,
een der hoofdpersonen, met gehuichelde vertrouwelijkheid den wensch
heeft geuit, dat Galotti zijn vriend, zijn leidsman, zijn vader mocht
willen zijn. Het woord is in overeenstemming met de uitdrukking
het hoongelach der hel, „das Hohngelachter der I-1611e",
welke Galotti te voren den Prins heeft toegefluisterd, toen deze op 't
punt was zijn booze lusten bot te vieren.

LESSING, Emilia Galotti

Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
Der bleibt ein Narr sein Leben lang.
Wie niet houdt van wijn, vrouwen en gezang,
Die blijft een dwaas zijn leven lang.
Deze woorden worden gewoonlijk ten onrechte 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:
Chi non ama it vino, la donna e it 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 den Wandsbecker
Bote van 1775, No. 75 op, in 't volgende „Devise an einen Paten."
Dir wiinsch' ich Wein und Madchenkuss,
Und deinem Klepper Pegasus
Die Krippe stets volt Futter!
Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
Der bleibt ein Narr sein 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. PERTINET, Das Neu-Sontagskind.

Wer nie sein Brot mit Tranen ass,
Wer the die kummervollen Nachte
Auf seinem Bette weinend sass,
Der kennt each 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.
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Werpt uwe paarlen niet voor de zwijnen.
Wer sick der Einsamkeit ergibt,
Ach, der ist bald allein.

MATTHEUS 7 vers 6.

Wie zich aan de eenzaamheid overgeeft,
Ach, die is spoedig alleen. GOETHE, Wilhelm Meisters Lehrjahre 2, 13.

Wer fiber gewisse Dinge den Verstand nicht verliert, der hat keinen
zu verlieren.
Wie bij sommige dingen het verstand niet verliest, die heeft geen verstand to
verliezen. LESSING, Emilia Galotti 4, 7.

Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen.
Wie velerlei geeft, zal velen iets geven. GOETHE, Faust I, Vorspiel auf dem
Theater.

What's in a name ? that which we call a rose,
By any other name would smell as sweet.
Wat is een naam ? dat wat wij een roos noemen,
Zou even liefelijk ruiken, al droeg het ook een anderen naam. SHAKESPEARE,
Romeo en Julia 2, 2.

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.
Toen Brittanje voor 't eerst, op 's Hemels 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.
THOMSON, Rule, Britannia. (Engelsch Volkslied).

Wie den arme geeft, leent den Heer. SPREUKEN 19 vers 17.
Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. PSALM 7 vers 16.
PSALM 57 vers 7. SPREUKEN 26 vers 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 16 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 medicijnmeester niet noodig, maar wie
ziek zijn. MARCUS 2 vers 17.
Wie glucklich wem das Knabenkleid
Noch um die Schultern fliegt.
Hoe zalig, wien eens jongens kiel
Nog om de schoudren glijdt. H6LTY, Die Knabenzeit.
(Vertaald door Nicolaas Beets in de Camera Obscura).
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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 26.
Wie is er, die ons 't lied verbiedt,
Waar vreugde en lust in klinken? BILDERDIJE, Vroolijkheid.
Wie is het, die zoo hoogh gezeten,
Zoo diep in 't grondelooze licht,
Van tijt noch eeuwigheit gemeten
Noch ronden, zonder tegenwight
Bij 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? VAN ALPHEN, De starrenhemel.
Wie klopt, dien zal opengedaan worden. MATTHEUS 7 vers 8. LUCAS
I I vers ro.

Wie lacht daar?
Zie : Wer lacht da ?

Wie leugens zoekt voor zijn gebreken
Wordt nooit verschoond. VAN ALPHEN, Het gebroken glas.
Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle. r CORINTIURRS TO vers iz..
Wie met pik omgaat, die wordt er mee besmet. SIRACH 13. T.
Wie niet veinzen kan, kan niet heerschen.
Zie : Qui nescit dissimulare, nescit regnare.

Wie niet werkt, zal ook niet eten. 2 THESSALONICENZEN 3 vers 1o.
Wien Neerlandsch bloed in d'adren vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Wiens hart voor land en koning gloeit,
Verheff' den zang als wlj. 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 hij niet valle.
Eigenlijk : Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle. 1 CORINTHIERS IO vers 12.

Wie roemt, roeme in den Heer. 2 CORINTHIERS IC) vers 17.
Wie te veel bewijst, bewijst niets.
Gewoonlijk citeert men in 't Fransch : Qui prouve trop ne prouve rien.
Zie aldaar.

Wie trouwt doet wel en wie niet trouwt doet beter.

I CORINTHIÉRS 7

vers 38.

Wie vader of moeder liefheeft boven mij, die is mijns niet waardig.
MATTHEUS 10 vers 37.

Wie van u kan met bezorgd te zijn êene el tot zljne lengte toedoen?
MATTHEUS 6 vers 27.
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Wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neer en overrekent de kosten? LUCAS 14 vers 27.
Wie van ulieden zonder zonde is, werpe het eerst den steen op haar.
JOHANNES 8 vers

7.

Wie wind zaait, zal storm oogsten.
Wie zal de kat de bel aanbinden?

HOSEA 8 vers 7.

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 18 vers 14.

Wie zijn kruis niet opneemt en mij navolgt, die kan mljn discipel
niet zijn (die is mijns niet waardig). MATTHEUS 10 vers 38. MATTHEUS 16
vers 24. MARCUS 8 vers 34. LUCAS 9 vers 23. LUCAS 14 vers 27.

Wie zoekt, die vindt. MATTHEUS 7 vers 8. LUCAS II
Wkj gaan niet naar Canossa.

vers Do.

Zie : Nach Canossa gehen wir nicht.

Wij groeien vast
In tal van last;

'Ons tweede vaders klaeghen.
Ay, ga niet voort
Door deze poort
Of help een luttel draeghen.
VONDEL, Opschrift boven de poort van 't weeshuis in de Kalverstraat

te Amsterdam.

Wij hebben hier geen blijvende plaats (Eigenlijk : geen blijvende stad.)
HEBREERS 13

vers 14.

Wt leven vrij, wij leven blij
Op Neerlands dierbren grond. J. BRAND, Wij 'even vrij.
Wijs mij de plaats, waar ik gezaaid heb. MULTATULI, Verspreide stukken.
MULTATULI, Max 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 den nieuwen tijt.

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van duytschen bloet,
Het Vaderlandt ghetrouwe
Blijf ik tot in den doet. MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, Wilhelmus.

Volgens eene studie van den Heer J. W. ENSCHEDE te Haarlem in het
tijdschrift der Vereeniging van Noord-Nederlandsche Muziekgeschiedenis
is het Wilhelmus het werk van een onbekend persoon, door Marnix
in 1572 bewerkt. Het lied werd 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.
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Willst du genau erfahren, was sich ziemt,
So frage nur bei edlen Frauen an.
Wilt ge nauwkeurig weten, wat voegzaam is,
Zoo vraag het slechts aan edele vrouwen. GOETHE, Torquato Tasso 2, I.

Wind zaaien en storm oogsten. HOSEA 8 vers 7.
Wir Deutsche fiirchten Gott, aber sonst nichts in der Welt.
Wij Duitschers vreezen God, maar anders niets ter wereld.
BISMARCK in een cede in den Rijksdag den 6 en Februari 1888.

Wir sind e i n Volk, und einig woll'n wir handeln.
Wij zijn 66n yolk en eendrachtig willen we handelen. SCHILLER. Wilhelm
Tell 2, 2.

Wir sitzen so frOhlich beisammen,
Und haben einander so lieb.
Wij zitten zoo vroolijk bij elkander,
En houden zoo veel van elkaar. KOTZERUE. Trost beim Scheiden.

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 .

Wisch mijn cirkels niet uit.
Zie : Noli turbare circulos meos.

(Denn) wo das Strenge mit dem Zarten,
Wo Starkes sich und Mildes paarten,
Da gibt es einen guten Klang.
(Want) waar 't strenge en 't teedere,
Waar 't sterke en 't zachte zich paarden,
Dar heerscht harmonie. SCHILLER, Das Lied von der Glocke.

Wo du nicht bist, Herr Organist,
Da schweigen alle FlOten.
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.
(Neer Jezus Christus, waar gij niet zijt,
Is niets, dat mij verheugt.)
Wolven in schaapskleeren. Naar MATTHEUS 7 vers 15.

Wo man singet, lass dich ruhig nieder,
Ohne Furcht, was man im Lande glaubt;
Wo man singet, wird kein Mensch beraubt:
BOsewichter haben keine Lieder.
Waar men zingt, vestig u daar gerust,
Zonder vrees, wat men ook in 't land gelooft ;
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 fur die elegante Welt, 1804, N°. 23.)
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Xanthippe.
Vrouw van Socrates, bekend wegens de plagerijen, die haar man van
haar te verduren had.
You never can tell.
Je kunt 't nooit weten.
Titel van een comedie van den Engelschen schrijver GEORGE BERNARD
SHAW, welke in 1908 en volgende jaren in Engeland en later in
Nederland met veel succes werd opgevoerd.
Zie ook : Je kunt 't nooit weten.
Zachtheid is de kracht der zwakken,
Is haar schepter en haar zwaard,
't Bloempje, dat een zucht zou knakken,
Beeft 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 ! BENNINK JANSONIUS, Moeder.
Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der
hemelen. MATTHEUS 5 vers 3. LUCAS 6 vers 2o.
Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.
MAATTHEtS 5 vers 7.
Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven. OPENBARING 14 vers 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 vers 9.
Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beerven.
MATTHEUS 5 vers 5.
Zalig zijn 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.
'k Zal mij van te dichten zwichten
Zoo 't mijn hert niet wel en gaat:
Wie kan rijpe bezen lezen
Van 'nen tak die drooge staat? GUIDO GEZELLE, Tijdkrans.
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 JO. DEUTERONOMIUM 5 vers 13 en 14.
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Zet, zangster! zet dien tocht op de aangeslagen snaren;
Volg 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.

Zevenmijlslaarzen.
Vertaling van de Fransche uitdrukking Bottes de sept lieues ontleend aan
het bekende sprookje Klein Duimpje. CHARLES PERRAULT, Petit Poucet

Ziedaar, lieve wichtjes!
Een bundel gedichtjes,
Vermaak 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 de mensch. (Ecce Homo.) JOHANNES 19 vers 5.
Zie : Ecce Homo.

Zie, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders (ook) to zamen
wonen. PSALM 133 vers I.
Zie langs zijn tweelingslijn dien fellen Salamander!
Vuur sist het nit zijn buik, die rammelt over de aard,
Hij voert bevolkingen en legers in zijn staart. 1. DA COSTA, Een
lied in 184o.
De bovenstaande regels zijn ontleend aan het gedeelte, dat de dichter aarr
den spoortrein wijdt.

Zij, die gelooven, haasten niet.

EVANGELISCH GEZANG 189 vers 2. Naar

JESAJA 28 vers 16.

Zij heeft gedaan 't geen zij kon. MARCUS 14 vers 8.
Zij kunnen niet wachten, geen dag en geen nacht.
DR. ABRAHAM KUYPER op het Christelijk Sociaal Congres in 1891.

Zijn brood eten in 't zweet zijns aanschijns. GENESIS 3 vers 19.
Zijn handen in onschuld wasschen. PSALM 26 vers 6. PSALM 73 vers 13.
Zijn hart uitstorten.
Zie : Uitstorten.

Zljn kernel ! — 't Levend schip, dat door de zandzeebaren.
Zie: 't Levend schip, dat door de zandzeebaren.

Zijn licht onder eene korenmaat zetten. MATTHEtS 5 vers 15. MARCUS 4
vers 21. LUCAS 8 vers 16. LUCAS II vers 33.
Zijn Tier (harp) aan de wilgen hangen. PSALM 137 VerS 2.
Zijn woorden op een goudschaaltje wegen. SIRACH 21, 27 en 28, 29.
Zljn ziel in lijdzaamheid bezitten. LUCAS 21 vers 19.
Zljn ziel uitstorten.
Zie: Uitstorten.
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Zljt niet bezorgd tegen den morgen, want de morgen zal voor het
zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
MATTHEUS 6

vers 34.

Zijt voorzichtig als de slangen.
Zie : Weest voorzichtig gelijk de slangen.

Zij wijden Gode in 't wout
Een kerck, van ongekorven hout,
Daer zij de daeden melden
Van 's lants beschutteren en helden,
Zij schuwen diep te &e'en
In 't hol van Godts verholentheen,
Met geen vernuft te schatten,
Maer door 't geloof te vatten. VONDEL, Batavische gebroeders 2, Rey van
Batavische vrouwen, vers 829-836.
Gewoonlijk citeert men alleen: Een kerk van ongekorven hout.
Zie ook : De goedtheen die haer self ons oyt te nut uitdeelden,
Verheffen wij als goon; maer eeren s' in geen beelden.

Zij wilden wat was recht, en wonnen wat zij wilden.
Zie : En wilden wat was recht, en wonnen wat zij wilden.
Zij zullen hem niet temmen
Den fieren Vlaamschen leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid

Met kluisters en geschreeuw. 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.
Zij zullen ons niet hebben,
De goden dezer eeuw.
Zie : Met al hun schoone woorden.

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 II vers 9.
Zonder zuchtend rouwen
Kan geen gevoelig zoon van Vlaandren u beschouwen.
K. L. LEDEGANCK, Aan Brugge.

Zon van Austerlitz.
Zie: Voila le soleil d'Austerlitz.

Zooals gij wilt, dat u de menschen doen, doet gij hun desgelijks.
MATTHEUS 7 vers 12. LUCAS

6 vers 31.

Zoo arm als Job. Jos I vers 14 tot 17.
Zoo de Heer wil en wij leven. JACOBUS 4 vers 15.
Zoo de moeder is, is hare dochter. EzEcHitL 16 vers 44.
Zoo geduldig als Job. Naar JOB I en 2.
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Zoo ge u goede menschen op wilt voeden,
Veins niet! wie ge ook zijt, wees die gij zijt!
Waar de kinderen een rol vermoeden
Zijt ge 't spel en al uw invloed kwijt. BEETS, Nog een weak.
Zoo gij den vrede wilt, enz.
Zie : Si vis pacem, para bellum.

Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn ? ROMEINEN 8 vets 31.
Zoo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelven en
neme zijn kruis op en volge mij. MATTHEUS 16 vers 24. MARCUS 8
vers 34. LUCAS 9 vers 23.

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 te vragen.
W. BILDERDIJK, Plicht.

Zoo'n middelman,
Wat heb je er an? DE GENESTET, De man van 't ware midden.
Zoo ongeloovig als Thomas.
Thomas wilde niet aan Jezus' opstanding uit den dood gelooven, eer hij
diens wonden betast had. JOHANNES 20 vers 24 tot 29.

Zoo oud als Methusalem.
Methusalem wend 969 jaar oud. GENESIS

5 vers 27.

Zoo rust dan eind'lijk 't ruwe noorden
Van hageljacht en stormgeloei,
En rolt de Rijn weer langs zijn boorden
Ontslagen van den winterboei. BORGER, Aan den Rijn.
Zoo sterk als Simson. Naar RICHTEREN 14, 15 en 16.
Zoo valsch als Judas. Naar LUCAS 22 vers 48.
Zoowat de mensch zaait, zal hij ook maaien. GALATIERS 6 vers 7.
Zoo wjjs als Salomo. Naar 1 KONINGEN 4 vers 29 tot 34.
Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? JOB 2 vers 1o.
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
te toonen, dat de vorstelijke grootheid geen onvermengd geluk oplevert,
op een feestmaal een zwaard aan een paardehaar boven het hoofd van
zijn gast hangen. CICERO, Tusc. Disp. V, 21, 6.
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Zwanenzang.
Zang, dien de zwanen volgens sommigen voor hun dood zingen.
Laatste gezang of gedicht, dat een toonkunstenaar of dichter voor zijn sterven
vervaardigt.
lemands laatste werk.
De uitdrukking is ontleend aan Aeschylus, die de woorden, welke een
mensch voor zijn dood uit, met de klaagtonen van den stervenden
zwaan vergelijkt. Deze dichter laat Klytemnestra tot Kassandra zeggen:
" 1) ag zof) lansvov aixnv
TO V ZareCTOV ftalPtX6CC O'CCVd61,1101, y6ov."
(„die naar de wijze van den zwaan
Begon te zingen den laatsten klaagzang van den dood.")
AESCHYLUS, Agamemnon 5445.

Zweert ganschelijk niet. MATTHEtS 5 vers 34. JACOBUS 5 vers 12.
Zie ook : Uw ja zij uw ja, en uw neen neen.
Op de beide bovenstaande bijbelplaatsen hebben zich steeds de volgelingen
van Menno Simons beroepen om vrijgesteld te worden van het afleggen
van den eed. Toch heeft Menno Simons nergens aan zijne volgelingen
een verbod gegeven om te zweren. Het gezag van Christus en Gods
woord was voor hem, evenals voor zijne volgelingen beslissend om te
bepalen hetgeen al of niet geoorloofd was en, nu de bijbel ten aanzien
van den eed zoo duidelijk sprak, achtten zij alien twijfel uitgesloten.
„Des Heeren mont," schrijft Menno Simons, „heeft met zoo klaere
woorden dat zweeren alle christenen afgeleert en verboden." Geen
Keyzer noch Koningh mag boven zijn Woordt heerschen of tegen zijn
Woordt gebieden".
Zie het artikel van DR. JoH. DYSER1NCIK „De vrijstelling van den eed
voor de Doopsgezinden." De Gids 1882, IV, blz. 93.

GEVLEUGELDE WOORDEN IN DE GRIEKSCHE TAAL.

Allog

iyth. (Spr. uit: Allos ego.)
Een tweede ik, een vriend. ZENO, volgens Diogenes Laertius VII, 1, n. 19, 23.
Gewoonlijk citeert men in 't Latijn : Alter ego.
'Avrixetarog. (Spr. uit : Antichristos.)
Antichrist. I JOHANNES 2 vers 18. I JOHANNES 4 vers 3. 2 JOHANNES I vers 7.
`A xecexovve; i"cp' iriecov 6evige419,E, vcciiva ro-bg lillovg fti MOLEITE.
(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, 6i.)
(Latijn: Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris.)
Airi)c gcpa. (Spr. uit: Autos efa.)
Hijzelf heeft het gezegd. ARISTOPHANES, Wolken, vers 196.
Met deze uitdrukking meenden Pythagoras' leerlingen hunne beweringea
te kunnen staven.
(Latijn: Ipse dixit.)
B2a6Tihttia. (Spr. uit: Blasfêmia.)
Godslastering. MATTHEUS 26 vers 25, en verschillende andere plaatsen.
Fl aid AOlivaE. (Spr. uit : Glauk' athênazze.)
Flafixa Ei; 'Aaivag. (Spr. uit: Glauka eis Athánas.)
Uilen naar Athene (brengen).
Overtollig werk verrichten. ARISTOPHANES, Vogels, vers 301.
.T'vela't 6Eavifiv. (Spr. uit : Gnothi seauton.)
Ken u zelf. MALES ? CHLTioN?
Opscbrift op den Apollotempel te Delphi.
(Latijn : Nosce te ipsum.)
dos pot ;yob or& ;cal xtv& rip Av. (Spr. uit : Dos moi poe stoo kai
kino ten gen.)
Geef mij een punt, waar ik kan staan en ik beweeg de aarde. ARCHIMEDES volgens
PAPPOS ed. Hultsch, I, VIII, blz. Io6o.
'Ex roi3 xccezoi3 ra divdeov. (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.
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Tab 7Eet66Eiparog tfig ;media; To 61-Opta
(Spr. uit : Ek
toe perissuimatos t6s kardias to stoma lalei.)
Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. MATTHEtIS 12 vers 34.
LUCAS 6 vers 45.

'Ex

(Spr. uit : Epea pteroenta.)
Gevleugelde woorden. In HOMEROS, Ilias 46 maal en Odyssee 58 maal gebruikt.

EtEa XTEQOEVTCC.

EZenxce. (Spr. uit: Huireka.)
Ik heb het gevonden. VITRU VIUS, de archit. IX, 3.
Uitroep van Archimedes, toen hij bij het onderzoek naar 't goudgehalte
van een kroon, die voor koning Hiero II van Syracuse vervaardigd
was, de wet van 't soortelijk gewicht ontdekte.

vac. (Spartaansch dialect. Spr. uit: a taan 6 'pi taas.)
H Tim
Of er op, of er mee.
D. i. of als gesneuvelde op het schild, of in het bezit van het schild, maar
niet met achterlating van het schild. (De woorden die een Spartaansche
moeder haar zoon toevoegde, toen hij voor het eerst ten oorlog trok4
OciAccria .01larra (Spr. uit : Thalatta ! thalatta!)
De zee ! de zee ! XENOPHON, Anabasis 4, 7, 17.
Uitroep van de tienduizend Grieken onder Xenophon, toen zij op hun
terugweg naar het vaderland de zee weerzagen.

Oethv iv yoi)vccat xarat. (Spr. uit: Theoon en goenasi keitai.)
Het ligt in den schoot der goden. HOMEROS, Ilias 17, 514; 20, 435. HOMEROS,
Odyssee I, 267; I, 400; 16, 129.
Kai6aQa cpieetc ;ea/ Tim KociGaeoc tin y .

(Spr. uit : Kaisara fereis kai
tên kaisaros tuchên.)
Gij draagt Cesar en zijn geluk. PLUTARCHUS, Caesar 38.
(Spr. uit : Metabole pantoon gluku.)
MeraPolii ZOGVTOW
Afwisseling van alle dingen is aangenaam. EURIPIDES, Orestes 234.
(Latijn: Varietas delectat.)

Itinctiv ilyo:v. (Spr. uit Meden agan.)
Niets to veel. TERENTIUS, Andria I, I, 34.
(Latijn : Ne quid nimis.)
NEZ ea rthv zeccypecrow. (Spr. uit: Nuira toon pragmatoon.)
De zenuw der dingen (handelingen). DEMOSTHENES volgens AESCHINES, in
Ctesiph, c. 52.
(Latijn: Nervus rerum.)

Oral, irr6 docipow itvcier, zoecivv zaxec,
Toy vabv gPlave zethrov w ftovla5erat. (Spr. uit: Hotan d'ho daimoon
andri porsunei kaka,
Ton noen eblapse proton hooi boeluietai.)
Wanneer de godheid iemand kwaad bereiden wil, dan krenkt zij eerst zijn geest.
Deze woorden komen voor in den Scholion op de Antigone van
Sophocles, 620. Het is niet bekend van welken dichter zij afkomstig zijn.
(Latijn: Quos Deus perdere vult, dementat prius.)
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(Spr. uit : Panikos fobos.)
Ham*
Panische schrik. Paniek.
De Grieken en Romeinen schreven den schrik, die plotseling des nachts
in de legerplaats ontstond, aan de onverwachte verschijning van de
godheid Pan toe.

HolEgiovg Eivat ativrag nose. (Spr. uit : Polemioes einai pantas pasi.)
Allen (Alle menschen) leven op voet van oorlog met allen (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.

Zaellde tleadicog. (Spr. uit : Spuide bradeoos.)
Haast u langzaam.
(Latijn : Festina lente. Zie aldaar.)

To xalOv x icya4Ov. (Spr. uit : to kalon k'agathon.)
Het schoone en het goede. PLATO.
.Eieov6tv i,911 xvia 6,utlicct xaxai. (Spr. uit: Phteiroesin êthê chrêsth'
homiliai kakai.)
Kwade samensprekingen bederven goede zeden. I CORINTH1ERS 15 vers 33.
Taxecrn 100Eta. (Spr. uit: Filos men
Socrates, alla filtatê he alêtheia.)
Socrates is wel mijn vriend, maar de waarheid is mij het liefst. AMMONIUS,
Leven van Aristoteles.
sDilog

Zie voor het Latijn : Amicus Plato, sed magis amica veritas.
(Spr. uit: Cheir cheira niptei.) MENANDER, Monostich. 543.
a V-XTEl.
XEle xEte
1
Ook door andere Grieksche schrijvers gebruikt.
(Latijn : Manus manum lavat.)

VAN DE WERELDBEROEMDE ZWEEDSCHE
SCHRIJFSTER

SELMA LAGERLOF
VERSCHEEN BIJ DEN UITGEVER VAN DIT BOEK:

GOSTA BERLIN(, ZESDE DRUK, PRIJS IN
PRACHTB.f 3.90 EN EEN PRACHTUITGAVE, GEILLUSTREERD MET 37 PLATEN NAAR TEEKENINGEN VAN GEORG PAULI, PRIJS IN PRACHTB.f5.5o.
DE BANNELING, PRIJS IN PRACHTBANDf5.5o.
JERUZALEM, 3 E DRUK, IN PRACHTBAND f5.9o.
HERINNERINGEN, PRIJS IN PRACHTB. /3.90.
MACHTEN EN MENSCHEN, PRIJS IN PRACHTBAND f 4.50.
DE KEIZER VAN PORTUGAL, TWEEDE DRUK,
PRIJS GEBONDEN f 4.50.
CHRISTUSLEGENDEN, VIERDE DRUK, PRIJS
IN PRACHTBAND f 4.90.

NIELS HOLGERSSON'S WONDERBARE
REIS, VIERDE DRUK, PRIJS IN PRACHTB. f 5.9o.
DE VOERMAN, PRIJS IN PRACHTBAND f 4.50.
.HET HUIS VAN LILJECRONA, TWEEDE
DRUK, PRIJS IN PRACHTBAND f 4.90.

DE WONDEREN VAN DEN ANTICHRIST,
DERDE DRUK, PRIJS IN PRACHTBAND f4.9o.
ONZICHTBARE KETENEN, IN PRACHTB. /4.9o.
LEVENSGEHEIMEN, IN PRACHTBAND f 3.90.
OUD EN NIEUW, PRIJS IN PRACHTBAND f4.9o.
INGRID, VIERDE, GEILLUSTREERDE UITGAVE.
PRIJS IN PRACHTBAND f 2.5o.
ELSA, 2 E DRUK, PRIJS IN PRACHTBAND /2.5o.

DE KONINGINNEN VAN KUNGAHALLA,
VIERDE DRUK, PRIJS IN PRACHTBAND f 2.50.

